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KERKDIENSTEN
In de komende tijd worden vanuit de Wedderwegkerk de volgende diensten 
uitgezonden:    

2 mei - 11.00 uur
Voorganger: ds H.E. van  
der Zwaag-Visscher

9 mei - 9.30 uur
Voorganger: ds G. Segger

16 mei - 9.30 uur
Voorganger: ds B. Altena

AGENDA
- 11 mei -19.15 uur  Kerkenraadsvergadering (digitaal)
- 29 mei -10.00 tot 12.00 uur Bondsvergadering (digitaal)

MEDITATIEF MOMENT
OP WEG NAAR HEMELVAART EN PINKSTEREN

We hebben Pasen gevierd en zijn nu op weg naar de volgende feesten: 
Hemelvaart en Pinksteren. Deze periode wordt ook wel de Vijftigdagentijd ge-
noemd. Het was de tijd waarin de opgestane Heer zijn leerlingen ontmoette, 
maar ook de tijd van afscheid nemen.

In Johannes 16 zegt Jezus tegen zijn discipelen dat Hij naar zijn Vader in de 
hemel gaat en dat Hij hen moet achterlaten. Maar ze zullen niet alleen zijn. 
Jezus belooft de komst van de Heilige Geest, die hen zal troosten en leiden, 
die hen zal helpen om het werk van Jezus voort te zetten.
Jezus’ afscheidsrede in Johannes 16 vertoont grote overeenkomsten met een 
gedeelte uit het Oude Testament: het verhaal van de jonge Elisa die afscheid 
moet nemen van zijn vader-profeet Elia en geroepen is om de oude man op te 
volgen. Het staat in 2 Koningen 2.
In het boekje ‘Vijftig dagen tijd’ van Mies Westera-Franke en Joke Verweerd 
kwam ik het verhaal ‘Afscheid?’ tegen.

23 mei - 9.30 uur
Pinksteren
Voorganger: ds S. van de Vrie

30 mei - 11.00 uur
Voorganger: ds B. van der 
Woude

6 juni - 9.30 uur
Voorganger: ds H.J. Delwig
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Het verbindt de twee genoemde Bijbelgedeelten, Johannes 16 en 2 Koningen 
2, en dat maakt het tot een ontroerend en aansprekend verhaal.

‘Afscheid?
Het kan niet, dacht de jongeman. Het mag niet!
Ik zal bij hem blijven, dan zal het niet gebeuren.
Zwijgend liep hij voort, dicht naast zijn meester.
Zijn meester? 
Waren zij niet vader en zoon?
Welke zoon kan zijn vader missen?
Welke zoon kan de taak van zijn vader op zich nemen?
Hij toch niet?!
‘Nee’, zei hij, ‘Nee, bij God, ik blijf bij u.
Wat u ook zegt: dat u afscheid moet nemen;
wat anderen ook zeggen: dat u van mij weg zult gaan’.
‘Kom’, zei de oude man, ‘ga mee naar de overzijde;
ik moet daar blijven, jij moet terugkeren.
Ik wil je iets meegeven, een geschenk, 
zoals een vader geeft aan zijn zoon.’
De jongeman keek hem aan: ‘Wat ben ik zonder u?
Ik heb geen kracht, ik heb geen vermogen.
Als ik vragen mag: geef me een erfdeel van uw gaven,
geef me een dubbel deel, ik zal het nodig hebben.’
‘Een dubbel deel?’ herhaalde de oude man, 
‘het deel van de oudste erfgenaam?’
Je vraagt veel, mijn zoon, 
maar misschien zul je het kunnen dragen.’
Zal ik het kunnen dragen? dacht de jongeman, een kracht als van vuur?
Een vermogen als van een geweldige wind?
Zal ik sterk zijn als hij? Sterk als een leger van paarden en wagens?

Toen was hij alleen. Hij boog zijn hoofd. Hij sloeg zich op de borst.
Hij scheurde zijn kleren. Hij schreide.

Daarna stond hij op.
Nu ben ik alleen, dacht hij, maar ik heb zijn kracht gezien; vuur en wind, 
wagens en paarden – zijn erfdeel, ik zal het aanvaarden: een gave om door 
te geven, een opdracht om voor te leven, zij rust op mijn schouders als een 
mantel. Kan ik haar dragen? Kan ik terug, alleen, zonder hem, de wereld 
tegemoet? Zal Hij er zijn voor mij, zoals Hij er was voor hem, zijn God, is Hij 
mijn God? Zoals zijn kracht mijn kracht is?
Ja, ik zal gaan, ik loop de wereld in.
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Niemand hoeft hem te zoeken, ìk draag hem verder, ìk zijn erfgenaam, ìk zijn 
zoon: geest van zijn Geest, kracht van zijn kracht:
een vermogen om van te leven, een erfdeel om door te geven…..’
(uit: ‘Vijftig dagen tijd’)

Ik wil besluiten met een bekend lied, geschreven met het oog op het feest 
van Hemelvaart:

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

(Lied 663: 1 uit Liedboek 2013)

■ ds Simone van de Vrie

UIT DE GEMEENTE
           
Zieken
Het bezoekwerk ligt nog steeds grotendeels stil, maar door telefoon- en 
mailverkeer is er gelukkig toch contact. Terugkijkend op de mailberichten en 
telefoongesprekken van de afgelopen maand schrik ik ervan hoeveel mensen, 
jong en ouder, ook in een kleine gemeente als de onze, te maken hebben met 
verdriet, ziekte en zorgen. 
Een bekend gezegde is: ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’ en daar zit veel waar-
heid in.
We leven mee met diegenen die iemand hebben verloren, die veel voor hen 
betekende en die ze elke dag missen, en met hen die grote zorgen hebben 
over familieleden of vrienden.
We denken aan mensen die last hebben van lichamelijke ongemakken en 
kwalen of geestelijke achteruitgang en aan hen die voor onderzoeken, een 
behandeling of ingreep naar het ziekenhuis moeten.
Ook komen er nog regelmatig berichten binnen over coronabesmettingen 
en wat dat met zich meebrengt aan spanning en maatregelen die getroffen 
moeten worden.
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Gelukkig hoor ik ook van steeds meer mensen dat ze een eerste vaccinatie 
hebben gehad of zelfs al een tweede. Wat dat betreft zien we steeds meer 
licht aan het einde van de tunnel en we hopen van harte dat er over niet al te 
lange tijd weer meer kan en mag en we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Wij wensen iedereen nieuwe kracht, de kracht van de Geest van Pinksteren.

Waar haal je de kracht vandaan?
Waar haal je de geestkracht vandaan?
Waar haal je de Geest vandaan?

Als je moe bent
als je eenzaam bent
als je geen oplossing meer ziet
als het licht weg is
als een ander je niet ziet staan…

Doe dan het raam open
zie het licht van de opgaande zon
voel de wind in je haren
luister naar de lentegeluiden,
het ruisen van het lichte groen
en weet je gedragen 
in een groter geheel
op de adem
van Gods Geest.

(Felicia Dekkers)

Verjaardagen
15 mei de heer L. van der Molen
18 mei dhr. K. Deuze

Tenslotte
De maand mei kent twee kerkelijke hoogtijdagen: Hemelvaart en Pinksteren.
Hemelvaart valt dit jaar op 13 mei. Een bijdrage over dit bijzondere feest op 
een doordeweekse dag vindt u verderop in dit Venster. Tien dagen later vieren 
we Pinksteren, het feest van de Geest, die mensen in beweging zet om het 
verhaal van Jezus, het verhaal van liefde die alles overwint, door te geven en 
over de wereld te verspreiden.
Het is een feest van hoop, hoop op een nieuwe tijd en mensen die opstaan 
om daarvoor hun handen uit de mouwen te steken.
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De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

(Van Marijke de Bruijne, Lied 691: 2 en 3 uit Liedboek 2013)

Een goede meimaand met bijzondere gedenk- en feestdagen!

■  Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Lieve kinderen,
We hadden zo gehoopt dat we samen met jullie iets konden doen voor Pa-
sen, maar we moeten nog even geduld hebben, volgend jaar misschien?
Maar jullie hebben gemerkt dat we jullie niet zijn vergeten.
We hebben gezorgd dat er Palmpaasstokken zijn bezorgd in Veendam en 
Wildervank en per per post naar Groningen, Kantens en Amersfoort.
Bij de stokken waren versierselen  en bloem en gist om je eigen Paashaantje 
te bakken.
En dat het goed gelukt is zagen we op de foto’s die er naar ons gestuurd zijn.
Hierbij een foto waarop we Elize, Chris, Oscar en Nora zien en achter het 
haantje Mama Irene in Groningen. Daar is hard gewerkt, dat kun je wel zien.
En daarnaast zie je Mirre en Marjolijn de Jonge, je  kunt aan hun stokken zien 
wat hun lievelingskleur is. Mirre rose en Marjolijn geel.

Onderaan in het midden zie je Merle en Quinte in Amersfoort. Ze hebben héél 
goed hun best gedaan om zulke mooie paashaantjes te maken. Waren ze ook 
zo lekker of moest hij op de palmpaasstok blijven zitten?
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De Palmpaastokken die naast de foto van Merle en Quinte staan zijn gemaakt 
door Yfke en Jens in Kantens. Zo te zien hebben alle kinderen er met plezier 
aan gewerkt. Ook naar Ivar en Lyenne en naar Noortje en David zijn er Palm-
paasstokken gebracht. En Jonathan heeft zijn Palmpaasstok naar Opa Harm 
gebracht die heel erg ziek was.

We hopen dat we  een mooie zomer krijgen zodat jullie lekker  
buiten kunnen spelen.
■  Een lieve groet van Truus en Trijnie
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Bij de kerkdiensten in mei vanuit de Wedderwegkerk
Ook in de maand mei zullen de zondagse diensten in de Wedderwegkerk 
uitsluitend online worden uitgezonden. Dat betekent dat we ook het Pinkster-
feest nog niet samen in de kerk kunnen vieren.

Het is wel de bedoeling om deze dienst met geluid én beeld uit te zenden.
Zo zullen we dan met elkaar verbonden mogen zijn door de Geest, die gren-
zen doorbreekt en zich niet door muren laat tegenhouden.
Nadere informatie over de Pinksterdienst ontvangt u via de mail.
Vanwege het besmettingsgevaar was er in de afgelopen maanden geen 
zanggroepje meer in de diensten. Het is de bedoeling om vanaf 25 april weer 
iedere week met maximaal vier personen de liederen te zingen en wie dat wil 
kan thuis met hart en ziel meezingen. Er is alle hoop dat we vanaf juni weer 
kerkgangers welkom mogen heten.

Alle 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
In het vorige nummer van het ‘Venster’ werd gemeld dat er tot 21 maart 95 
euro was binnengekomen t.b.v. de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
Onze penningmeester heeft doorgegeven dat er vanaf  21 maart t/m 19 april  
nog €70,00 is ontvangen. Dat betekent dat er in totaal €165,00 kan worden 
overgemaakt naar Kerk in Actie.

Op de laatstgehouden digitale kerkenraadsvergadering stond ook het ‘Ven-
ster’ op de agenda. Inmiddels hebt u het vijfde nummer voor u liggen.
Als kerkenraad hebben we veel positieve reacties gekregen en zelf zijn we 
ook erg blij met ons nieuwe gemeenteblad.

Het vraagt tijd en creativiteit om elke maand een goede invulling te geven aan 
het ‘Venster’ en dat doen we graag, maar het zou mooi zijn wanneer het nog 
meer een gemeenteblad wordt doordat er zo nu en dan ook een bijdrage van 
leden en vrienden van de gemeente in staat.

Daarom een oproep: hebt u bijvoorbeeld een mooi gedicht, een kort verhaal, 
een leuke foto (met tekst erbij) stuur het dan naar één van de redactieleden 
(de gegevens staan achterop het ‘Venster’). De redactie kijkt dan of en wan-
neer het geplaatst kan worden. 
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BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Hemelvaart

— Handelingen 1:9-11/NBV
(Vers 9) Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. (Vers 10) Terwijl hij 
zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er 
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. (Vers 11) Ze zeiden: “Galilee-
ers, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de 
hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de 
hemel hebben zien gaan.” 

Jezus is naar de
hemel teruggegaan,
en liet de deur voor
ons op een kier staan.

Soms kan ik dit
bijna niet geloven,
maar dan kijk ik
even naar boven.

Hierin zie ik een
knipoog van de Heer,
dit bemoedigt
mij steeds weer.

Janneke Troost

■ Jan de Jonge
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Het Nederlands en het  
Vlaams Bijbelgenootschap 
definitief samen verder

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bij-
belgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam 
bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het 
gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we 
onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen 
Nederlanders en Vlamingen.’

Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige 
bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer 
lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaam-
se en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van 
vijf jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. 
Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking orga-
nisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid 
en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds 
konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter 
konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de geza-
menlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfspre-
kend.’

De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook een nieuw logo 
en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait 
om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en 
omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdek-
ken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaande-
ren, Nederland, én wereldwijd.’

Eén missie, twee kantoren
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haar-
lem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we 
brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in 
binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen 
wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en 
onze weg verlicht.’ Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We 
zochten het voor u uit.
 
■ Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
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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 juni 2021 moet uiterlijk op  
donderdag 27 mei 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


