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KERKDIENSTEN
In de komende tijd zijn er in de Wedderwegkerk de volgende diensten:    
NB Voorlopig zullen er in ieder geval tot en met 14 februari uitsluitend onlin-
ediensten worden gehouden, dus zonder kerkgangers.

7 februari - 9.30 uur
Voorganger: ds J. Helmantel

14 februari - 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie

21 februari - 11.00 uur
1e zondag van de 40 dagen
Voorganger: ds B.L. van der Woude

28 februari - 9.30 uur
2e zondag van de 40 dagen
Voorganger: ds A.B. Wolters

7 maart - 9.30 uur
3e zondag van de 40 dagen
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA
- 2 maart -19.15 uur: Kerkenraadsvergadering

MEDITATIEF MOMENT
IK BEN ER VOOR JOU!

Mijn moeder is mijn naam vergeten.
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan.
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
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Je hoort in dit prachtige, ontroerende gedicht van Neeltje Maria Min het 
verdriet van de dichteres, omdat twee mensen van wie zij zielsveel houdt haar 
naam niet meer kennen of nog niet kunnen noemen.
Terwijl zij er zo’n behoefte aan heeft dat haar naam wordt uitgesproken 
met warmte en liefde en genegenheid, als een bevestiging van haar bestaan:
ik mag er zijn!

Namen zijn belangrijk, onze eigen naam en die van anderen. Er zijn namen die 
we dag aan dag in ons hart meegedragen, omdat het om mensen gaat van 
wie we houden, met wie we blij zijn, om wie we ons zorgen maken, mensen 
ook die we verschrikkelijk missen.

Ik ken gelovigen – meerdere - die elke dag hun dierbaren en anderen onder 
de aandacht van God brengen, door hen één voor één bij name te noemen.

Zo is bijna tussen neus en lippen door het woord God gevallen. Ook Hij heeft 
een naam! In Numeri 6: 24-26 komt in de zogenoemde priesterlijke zegen de 
naam van God maar liefst drie keer voor: 
Moge de HEER u zegenen en beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden 
en u vrede geven.

Tot drie keer toe klinkt in het Hebreeuws de naam Jahwe, in de Nieuwe  
Bijbelvertaling weergegeven met HEER. Jahwe betekent zoveel als:  
Ik ben er en Ik ga met je mee, Ik zal er zijn voor jou.

Elk van de 3 zegenwensen in Numeri 6 vertelt ons over Wie Hij is. Een God 
die zijn vriendelijk, stralend gelaat naar ons toekeert, van Wie wij alleen maar 
goeds te verwachten hebben. Die ieder van ons bij name kent en ons zijn 
nabijheid en onvoorwaardelijke steun garandeert.

Dit jaar is het thema van de 40 dagentijd, die op 17 februari begint: 
IK BEN ER VOOR JOU!

Een thema dat ons herinnert aan die veelbelovende naam van God.

Wij leven in een chaotische wereld en maken een onzekere en angstige tijd 
door en juist nu worden we geroepen om de heilige Naam van God hoog te 
houden, door te bidden en te zingen en het Evangelie te verkondigen,
maar zeker ook door aandacht en zorg te hebben voor medemensen.
Het thema van deze 40 dagentijd roept ons op om, aangevuurd door de 
Naam van God, er te zijn voor de ander door barmhartigheid te doen, zoals 
Jezus heeft gedaan, met alles wat Hij te geven had.
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Door onze goede daden van barmhartigheid zal in deze wereld de Naam van 
God blijven klinken en ik hoop en bid dat steeds meer mensen hun naam aan 
die van Hem willen verbinden.

God heeft zijn naam gezegd –
Ik zal er zijn voor jou –
Hij gaat met je op weg,
Hij blijft je eeuwig trouw.

Geloof Hem op zijn woord,
Hij spant zich voor je in,
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als zijn kind.

Een bondgenoot is God
voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons
als deernis ons beweegt.

De schepping is in nood,
God brengt ons aan het licht,
Hij stelt op ons zijn hoop,
zalig wie vrede sticht.

■ ds Simone van de Vrie

UIT DE GEMEENTE
           
Zieken
In het vorige Venster schreef ik dat er in onze regio veel besmettingen met het 
coronavirus waren en dat is nog steeds het geval. Ook verschillende mensen 
uit onze gemeente kregen er mee te maken: ze raakten zelf besmet of familie-
leden werden positief getest. 
Gaat het daarbij om mensen met een kwetsbare gezondheid dan brengt dat 
veel zorgen met zich mee. We zijn dankbaar dat tot nu toe niemand ernstig 
ziek is geworden van Covid-19, maar dat neemt niet weg dat een periode van 
isolatie grote impact kan hebben.

Ons meeleven gaat in het bijzonder uit naar de bewoners van zorginstellin-
gen, waarvan er in Veendam e.o. meerdere gesloten zijn, omdat het virus zich 
er snel verspreidt en veel slachtoffers maakt. We denken aan de bewoners 
die geen bezoek krijgen en ook aan de zorgmedewerkers, die voor een bijna 
onmogelijke opgave staan.
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Onze gedachten gaan uit naar iedereen die zich zorgen maakt over de eigen 
kwetsbare gezondheid of die van een naaste, naar hen ook die contacten en 
activiteiten missen en soms de muren op zich af voelen komen. Wij wensen 
allen de nabijheid van de Heer en de nabijheid van de ander.

Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet
verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.

Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen.    (Sytze de Vries, blz. 1372 Liedboek)
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Verjaardagen
22 februari mevr. G. Molema-Klad

Tenslotte
We staan aan het begin van de 40 dagentijd: een periode van bezinning 
tijdens een pandemie die nu al bijna een jaar duurt. Een pandemie ook die 
ons met de neus op de feiten drukt: als we zo doorgaan dan maken we Gods 
mooie schepping kapot en als we niets doen aan het leed en het onrecht in 
onze wereld dan raken we steeds verder verwijderd van Zijn bedoeling.
In deze weken vóór Pasen staan we stil bij de weg die Jezus is gegaan en wie 
daardoor wordt geraakt zal ook in de eigen spiegel kijken. 

Veertig dagen woestijn-tijd
tussen oud en nieuw
tussen verleden en toekomst
tussen dood en opstanding.

Veertig dagen tijd
om ontdekkingsreiziger te worden.
Pelgrim op zoek naar de ware bron,
om te hopen, te geloven en
om lief te hebben.

Om mee te werken
aan de uitbouw van de schepping
en om nooit te berusten
in wat geen leven is.

(uit de Vastenkalender 2012)

■  Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten in februari vanuit de Wedderwegkerk 
We hebben nog steeds te maken met een strenge lockdown en dat heeft tot 
gevolg dat de kerkdiensten in de Wedderwegkerk uitsluitend online worden 
uitgezonden, voorlopig in ieder geval tot en met zondag 14 februari.
Halverwege januari werd vanuit de landelijke kerk het dringende advies gege-
ven om ook niet meer met een kleine groep te zingen in de kerk, vanwege het 
risico op besmettingen.
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We gaan het nu zo doen dat in de diensten waarin ik voorga Gerard en ik de 
liederen zingen en in de diensten, geleid door een gastvoorganger, zal er al-
leen orgelspel zijn. Thuis kunt u dan natuurlijk met het Liedboek erbij zachtjes 
of uit volle borst meezingen.

Op 21 februari is het de eerste zondag van de 40 dagen en gaan we stap 
voor stap ons voorbereiden op het Paasfeest. De kerkdiensten vanuit de 
Wedderwegkerk zijn te volgen op www.kerkomroep.nl. De liturgie is te vinden 
op de website: www.protestantsegemeenteoudepekela.nl.

Van de kerkenraad
Op dit moment weten we nog niet wanneer we weer kunnen starten met Bij-
belstudie en gespreksgroep en ook een datum voor een gemeenteavond kan 
nog niet genoemd worden.
Zodra het weer mogelijk is om met een aantal mensen bij elkaar te komen 
hoort u van ons. Intussen probeert de kerkenraad te doen wat ze kan om bin-
nen onze gemeente de band met elkaar vast te houden, maar we willen ook u 
vragen om onderling aandacht te hebben voor elkaar.

■ ds Simone van de Vrie

Vastenkalender  2021                                                                                                             
Het thema van de veertigdagentijd van Kerk-in Actie is in 2021 ”Ik ben er voor 
jou”. Al sinds 1997 wordt er door de kerken van Veendam e.o. een oecume-
nische vastenkalender uitgegeven, dus dit jaar is het de 25e keer dat deze ka-
lender wordt aangeboden. En het doet goed dat wij in 1997 FL 2,50  vroegen, 
en sinds de komst van de euro kost hij €2.50. 
Wilt u 1 of meerdere kalenders kopen dan kunt u contact opnemen met Trijnie 
de Jonge, tel: 0598-621450 of mail naar jonget@netvisit.nl

■ Trijnie de Jonge

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

40 DAGENTIJD

Deze tijd begint na carnaval, dit jaar op 17 februari, en wordt ook wel vas-
tentijd genoemd. 40 Dagen tot Pasen, de zondagen niet meegeteld, waarin 
mensen zichzelf iets ontzeggen om zich zo te bezinnen op hoe ze in het leven 
staan.
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Waarom vasten?
40 Dagen geen social media, geen alcohol, geen vlees, geen chocola of…….
Tijdens deze vastentijd kiezen mensen er voor om iets niet of juist wel te 
doen. 

Een meisje vertelt:
“Zelf probeer ik 40 dagen geen chocola te eten. Soms knap lastig als er 
overal paaseitjes opduiken. En een warme kop thee is toch nét wat lekkerder 
wanneer er een stukje (of twee, of drie) Tony’s Chocolonely naast ligt. Maar 
het brengt me niet direct dichterbij God, zoals dagelijks Bijbellezen of bidden 
dat misschien wel zou doen. 

Wat heeft vasten dan voor zin?
Wanneer ik bijna naar zo’n paaseitje grijp, denk ik heel even aan Jezus. Niet 
dat mijn ‘lijden’ in verhouding staat tot wat Hij heeft doorgemaakt, maar het 
helpt me wel om wat meer stil te staan bij de tijd die Jezus doormaakte voor-
dat Hij moest sterven.

Met vasten ontvang ik geen hemelpunten. God gaat ook niet meer van me 
houden wanneer ik 40 dagen geen chocola eet. Maar als ik af en toe stil sta 
bij wat Jezus voor me heeft gedaan, maak ik de tijd rond Goede Vrijdag en 
Pasen wel bewuster mee. De moeite waard om eens te proberen”.

Even minderen
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan 
om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld 
je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan.  
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Een goede manier van vasten probeert 4 dingen te bereiken:
- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een 
goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het 
geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds 
een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en 
bezinning.

■ Jan de Jonge

Bericht van het

Bijbellezer zocht ook in 2020 liefde, vrede en licht.
Liefde, vrede en licht waren in 2020 de meest gebruikte zoekwoorden van 
bijbellezers op debijbel.nl. Psalm 23 is als populairste bijbeltekst vervangen 
door Johannes 1. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van deze bijbelsite van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 

Het aantal bezoekers van de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be  – waar 
meer dan 20 bijbelvertalingen, Bijbel Basics en  informatie rondom de Bijbel 
te vinden zijn – steeg van circa 1 miljoen naar ruim 1,1 miljoen.

Meest gelezen
In het Jaaroverzicht van de site blijken de verschuivingen klein ten opzichte 
van 2019. Psalm 23 was drie jaar op rij de meest gelezen bijbeltekst in de 
Nieuwe Bijbelvertaling. In 2020 was het Johannes 1. Dit hoofdstuk scoorde in 
2019 al de hoogste plek in de Bijbel in Gewone Taal.
‘Bidden’ en het ‘Onzevader’ dringen dit jaar door in de top 10 van zoek-
woorden. Dit kan samenhangen met het nieuw verschenen leesplan over het 
Onzevader, dat door 1500 mensen werd gevolgd.

Corona trekt bloglezers
De blogs trokken in dit corona-jaar flink meer lezers: vorig jaar 269.000 en 
nu 425.000. Enkele van de meest gelezen blogs gingen over het coronavirus, 
zoals ‘Corona en de Bijbel: het gaat mijn begrip te boven’ (ruim 15.000 lezers) 
en ‘Houd vol, hoe doe je dat’. Ook de blogserie ‘Schurende bijbelteksten’ 
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– over bijbelse beloften die te mooi lijken om waar te zijn – bleek te boeien. 
Twee van deze blogs haalden de top: die van de Vlaamse predikant Jannica 
de Prenter over Psalm 23 en ‘God is toch zeker Sinterklaas niet?’ van predi-
kant Judith Cooiman-Bouma uit Zeist.

Mijn Bijbel en Bijbel Basics
In totaal werd de Bijbel 10,8 miljoen keer geopend, 0,1 miljoen meer dan in 
2019. Dat gebeurt steeds vaker via Mijn Bijbel, de gratis NBG-app gekop-
peld aan debijbel.nl. Met 85.000 nieuwe gebruikers komt het totaalaantal 
daarvan nu op 225.000. De app biedt de Bijbel in alle op de site beschikbare 
vertalingen en versies en de Bijbel in audio. Hij werd uitgebreid met meer 
bijbelvertalingen en de optie om bij het lezen notities te maken. Van de kin-
dernevendienstmethode Bijbel Basics daalde het aantal downloads (gebruikte 
programma’s)  – vermoedelijk door het wegvallen van diensten vanwege Co-
rona – van 197.000 naar 173.000. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
aangepaste programma’s voor thuis, waardoor het aantal accounts (gebrui-
kers) stabiel bleef: circa 13.000.

■ Nederlands Bijbelgenootschap



11



CONTACTGEGEVENS  
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT
Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS
Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:  
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER
Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:  
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN
Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@kpnmail.nl

REDACTIE ‘HET VENSTER’

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor ‘Venster’ van maart 2021 moet uiterlijk op  
donderdag 25 februari 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


