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KERKDIENSTEN
In de komende tijd worden in de Wedderwegkerk de volgende diensten  
gehouden:      

3 oktober – 9.30 uur
Startzondag
Voorganger: ds S. van de Vrie

10 oktober – 9.30 uur
Voorganger: ds J. van Veen

17 oktober – 9.30 uur
Voorganger: ds S. Rienstra

AGENDA
• 26 oktober - 19.30 uur Gemeenteavond in de Kandelaar

MEDITATIEF MOMENT
DE WEG NAAR GOD
Een meditatie bij Psalm 122

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!

(Psalm 122: 2, Liedboek 2013)

Op onze levensweg genieten we van vergezichten, maar we lopen 
ook vaak vast. Gaandeweg moeten we leren wat de weg van God is 
en wat doodlopende wegen zijn.

Dat leren duurt een leven lang. En we hebben bij dat leren in elk geval
andere mensen nodig. Zij die dicht naast ons meereizen in het leven,
gelovig of niet, zijn zulke mensen.
We kunnen elkaar bevragen op de keuzes die we maken en discussiëren
over onze levensoriëntatie. Daar worden we allemaal wijzer van.
Ook van vreemdelingen kunnen we veel opsteken. Zij nodigen 
ons uit over onze vertrouwde grenzen heen te kijken.

24 oktober – 9.30 uur
Voorganger: mevr. T. Huizing

31 oktober – 9.30 uur
Voorganger: ds F. Praamsma

3 november – 19.00 uur
Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger: ds S. van de Vrie
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Maar wie we vooral niet moeten vergeten, zijn de mensen die
ons voorgingen. Want wij zijn de eersten niet die de weg van het geloof gaan.
Generaties lang zwoegden de stammen van het volk Israël voor ons uit en
zochten het spoor van de Eeuwige. Ze laten ons hun pelgrimsliederen na,
waarin zij ons deelgenoot maken van hun kostbare ervaringen.
Ze leren ons wat het doel is van onze weg en hebben zelf ondervonden 
dat het God is die ons wacht met zijn vrede.
Wie zijn weg zoekt, komt daar vroeg of laat terecht, vast en zeker.
Dat geeft al ons getob en geploeter in geloof en leven zin!

(overgenomen uit: ‘Iedere dag een nieuw begin,  
Dagelijks op weg met het Liedboek’)

■ ds Simone van de Vrie

UIT DE GEMEENTE
           
Zieken
Ons meeleven gaat uit naar hen die elke dag geconfronteerd worden met 
lichamelijke kwalen en gebreken en naar hen bij wie sprake is van geestelijke 
achteruitgang; naar de mensen die verblijven in een zorginstelling en anderen 
die in hun eigen huis wonen, maar niet of nauwelijks meer de deur uit kunnen.
We denken ook aan hen die worstelen met andere zorgen en problemen of 
zich somber, eenzaam en verdrietig voelen.
Laten we naar elkaar omzien en voor elkaar bidden!

God,
Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag 
tegemoet.

(door ds Werner Pieterse, uit ‘Petrus’, nieuwsbrief van de PKN)

■  Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie
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GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
Op 3 oktober wordt in de Wedderwegkerk de startdienst gehouden. 
In deze dienst zal ook de bevestiging van twee ouderlingen plaatsvinden.
We hopen dat het die dag mooi weer is, zodat we na de dienst buiten kunnen 
koffiedrinken.

Op deze startzondag is er ook kinderkerk. In het eerste gedeelte van de 
dienst zijn de kinderen in de kerk en daarna gaan zij naar Het Anker en heb-
ben daar hun eigen programma.

Ook de kinderen van onze gemeente zijn hartelijk welkom bij de kinderkerk 
in Oude Pekela. Deze wordt gehouden op de eerste zondag van de maand 
(de volgende keer is dus op 7 november) en in de Adventsperiode (vanaf 28 
november) elke zondag.

Alle diensten in de Wedderwegkerk worden nu uitgezonden met beeld en 
geluid en zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
U kunt kijken en luisteren op het moment dat de dienst wordt gehouden, 
maar het is ook mogelijk om op een later tijdstip de dienst te volgen.

Een nieuw seizoen!
Op 31 augustus jl. hielden we onze ledenjaarvergadering en het was fijn om 
elkaar na lange tijd weer op deze manier te kunnen ontmoeten.
De grote zaal in de Kandelaar was daarvoor een heel geschikte locatie.
Naast de grote zaal zijn er in dit kerkgebouw ook meerdere kleine zalen, waar 
kleinere groepen bij elkaar kunnen komen.

Na een goed gesprek met de koster hebben we besloten om de komende 
maanden voor verschillende activiteiten ruimte te huren in de Kandelaar.
We zijn dankbaar dat het weer mogelijk is om ‘oude’ activiteiten op te pakken 
en ook met nieuwe te starten.

Hieronder volgt de planning voor de komende maanden en daarbij wil ik be-
nadrukken dat iedereen welkom is bij welke activiteit ook.
Komt een bepaalde avond u, jou heel slecht uit, geef het dan alsjeblieft door.
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PROGRAMMA 2e HELFT 2021

-  Donderdag 30 september: Gespreksgroep 
Van 19.30 tot 21.30 uur

-  Dinsdag 26 oktober: Gemeenteavond 
Van 19.30 tot 21.30 uur

-  Dinsdag 23 november: Bijbelstudie 
Van 19.45 tot 21.15 uur

-  Woensdag 15 december: Advents-Kerstviering met broodmaaltijd 
Van 17.00 tot 20.00 uur

Al deze activiteiten vinden plaats in de Kandelaar (dr A. Kuyperstraat 46)

Nog enkele opmerkingen:
•  Onderwerp voor de Bijbelstudie is het ‘Onze Vader’.
•  Hoe de gemeenteavond op 26 oktober ingevuld gaat worden is nog een 

‘verrassing’. In elk geval zullen we stilstaan bij een heugelijk feit: op 6 no-
vember a.s. bestaat onze gemeente 140 jaar!!!

•  Speciaal voor de kinderen wordt er in de herfstvakantie een gezellige mid-
dag georganiseerd.

Meer informatie hierover in het artikel over de schoenendoosactie.

■ ds Simone van de Vrie

Schoenendoosactie
Ook dit jaar willen we meedoen met de schoenendoosactie. U toch ook?
Bij dit Venster vindt u de folder voor de actie van 2021.
De schoenendozen gaan dit jaar naar Moldavië, Roemenië, Sierra Leone, 
Togo en vluchtelingenkampen in Griekenland.
Veel kinderen in deze landen hebben bijna niets.
Wat zou het mooi zijn als we ons steentje bij kunnen dragen om ze iets moois 
te geven.

Een gevulde schoenendoos met school- en toiletspullen, een knuffel en ander 
klein speelgoed maakt een wereld van verschil.
Als u een versierde doos inpakt wilt u er dan aan denken dat u het verpak-
kingsmateriaal (van de dingen die u erin doet) verwijdert?
(Dit omdat in veel landen, waar de dozen naar toe gaan, afval vaak op straat 
belandt.)
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De gevulde dozen kunnen op maandag 8 november tussen 18.30 en 19.30 
uur of donderdag 11 november van 15.30 - 17.00 uur bij mij worden ingele-
verd.

Wilt u geld geven voor de verzendkosten dan kunt u dat in de speciale enve-
loppe doen en ook op onderstaand adres afgeven. Lukt het echt niet op deze 
data dan mag u even mailen zodat we andere afspraak kunnen maken.
Mijn adres: Oude Bos 14, email: truusdeuze@hotmail.com

Voor de kinderen willen we op 21 oktober vanaf 16.00 uur een gezellige mid-
dag houden om dozen te versieren. Ze krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

■  Truus Deuze

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

DE REGENBOOG

In de Bijbel speelt de regenboog een belangrijke rol na de zondvloed. Na de 
zondvloed verscheen voor Noach een regenboog in de lucht als belofte van 
God de aarde niet opnieuw door een zondvloed te vernietigen. Het was een 
Goddelijk genadeverbond met alle levende wezens op aarde.

God zegt in Genesis 9:14-15
“Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog 
zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, 
en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen 
vernietigt.”

Wat een prachtige afspraak maakt God hier met Zichzelf. Zoiets zouden wij 
onderling met alle mensen ook kunnen maken. Sterker nog, we hebben door 
de 10 leefregels een opdracht naar elkaar uit naastenliefde. Ieder mens ver-
dient een waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek 
of dakloosheid maken een mens niet minder mens. Wij kunnen geloven in 
een wereld waarin plek is voor iedereen op het droge in plaats van tussen wal 
en schip. Een wereld waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we 
elkaar versterken. Laat de regenboog dat voor ons allen mogen betekenen.

■  Jan de Jonge
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Zegen van de regenboog 

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

(Janneke Nijboer)
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Onderstaand gebed werd door Ludy Kuiper gelezen ter afsluiting van een 
kerkenraadsvergadering. We hopen dat ook de lezers van het ‘Venster’ door 
de indringende woorden geraakt zullen worden. 

Open

Heer, open onze ogen,
zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.
Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.
Heer, open ons hart
zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.
Heer, zet onze benen in beweging,
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.
Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.

(uit: Medemens/Kerk in Aktie)
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Bericht vanuit de Bond

KONING NEEMT NIEUWE BIJBEL IN ONTVANGST

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van 
deze vernieuwde bijbelvertaling wordt ’s middags aangeboden aan ko-
ning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens 
de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag. 

‘De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw’, 
aldus Buitenwerf. ‘Daarom zijn we vereerd dat 
onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning, 
deze Bijbel in ontvangst wil nemen. De Bijbel is 
voor veel mensen een boek met een diepe bete-
kenis. Het boek vormt de bron van de Joodse en 
christelijke geloofstradities, en is daarnaast van 
grote betekenis voor onze cultuur.’ 

De NBV21
De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest 
gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van 
duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt. 

Programma, livestream en tv 
Rond de overhandiging van de Bijbel aan de koning is er een gevarieerd 
programma dat gepresenteerd wordt door Giovanca Ostiana. Onder meer 
radiomaker Chris Kijne zal een gedeelte uit de Bijbel voordragen, er zal een 
korte terugblik zijn op het project en aandacht voor de Bijbel in de kunst, en 
dit alles wordt omlijst door muziek. Om uitdrukking te geven aan het bijzon-
dere belang van de Bijbel in Nederlandse geloofstradities zal de Bijbel ook 
uitgereikt worden aan een vertegenwoordiging van kerken. Het hele program-
ma is via een livestream te volgen en de EO maakt tv-opnamen.

Naast de introductie van de NBV21 op 13 oktober in Den Haag, wordt op 23 
oktober in Mechelen een viering georganiseerd om de NBV21 te introduceren 
in Vlaanderen. 



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 november 2021 moet uiterlijk op  
donderdag 28 oktober 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


