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

3 november – 19.00 uur
Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger: ds S. van de Vrie

7 november – 9.30 uur
Voorganger: ds H.J. Delwig

14 november – 9.30 uur
Voorganger: ds Helmantel

21 november – 9.30 uur
Eeuwigheidszondag
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA
•  6 november - Bondsvergadering
•  9 november – 19.15 uur
•  Kerkenraadsvergadering
•  18 november – 19.30 uur - Gespreksgroep in de Kandelaar
•  23 november – 19.45 uur - Bijbelstudie in de Kandelaar

VERJAARDAGEN
12 november mevr. J.S. Uijen-Deuze

MEDITATIEF MOMENT
Op woensdag 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid.
In het Liedboek 2013 zijn enkele liederen opgenomen in een speciale rubriek 
‘Oogst’. Eén van die liederen is Lied 715:

Zoals de halmen buigen in de wind
-één adem blaast ze naar één kant-
zo buigen wij ons samen door uw Geest
naar U, o God, en bidden met één mond.

28 november – 9.30 uur
Eerste zondag van Advent
Voorganger: mevr. M. van Vliet

5 december – 9.30 uur
Tweede zondag van Advent
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds S. van de Vrie
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Soms waait de wind het koren in de war,
naar alle kanten, naar elkaar;
zo worden wij ook door elkaar geschud
en richt uw Geest ons op een ander mens.

Zoals het graan, verzameld tot de oogst,
-met zorg gemaakt tot levend brood-
de honger stilt van mensen overal,
maak ons bestaan zo tot een goede oogst.

God van het graan, van mensen en de wind,
blaas uit uw hemel over ons,
dan bloeit de aarde in uw zonneschijn-
zie om naar ons, en vrede zal er zijn.

(tekst Henri Capieu, vertaling Gert Landman)

In ‘Iedere dag een nieuw begin’, een dagboek bij het nieuwe Liedboek, staat 
bij Lied 715 de volgende overweging:
‘Beelden inspireren. Ze brengen je op nieuwe vergelijkingen.
Na de Bijbelse gelijkenissen van graan en oogst komt Lied 715 met nieuwe 
beelden.
De eerste verzen spelen met het beeld van de wind die de halmen beweegt.
Zoals de wind de halmen één kant op buigt, zo beweegt de adem van de 
Geest ons om voor God te knielen.
En zoals de wind de halmen een andere keer alle kanten op waait, naar elkaar 
toe, zo richt de Geest ons op een ander mens.
Ook het beeld van de oogst komt terug. Zoals de oogst mensen voedt, laat 
ook ons zo een oogst zijn.
Maak ons tot een oogst, tot mensen die honger stillen. Honger naar brood, 
honger naar gerechtigheid, honger naar vrede….
Laat het beeld eens op je inwerken: zelf een goede oogst zijn die honger stilt.
Hoe kun je dat worden?
Kijk naar de beelden uit de eerste strofen. Verwacht het van de wind, van de 
Geest.
Die buigt je naar het gebed toe, die schudt ons door elkaar en richt je op de 
ander.
Laat de Geest dat werk doen in je leven: bidden en naar de ander omzien.
Dan wordt ons bestaan tot een goede oogst.’

Ik wens u en jou een goede oogstmaand!

■ ds Simone van de Vrie
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UIT DE GEMEENTE
           
In Memoriam
In de avond van dinsdag 5 oktober 2021 is overleden

                GRETHA MEIKA MOLEMA-KLAD

op de leeftijd van 81 jaar.

Eind september werd Gré opgenomen in het ziekenhuis.  
Zij was al vaker erg ziek geweest en er toch doorheen gekomen, maar deze 
keer was heel duidelijk dat dat nu niet het geval zou zijn.
Na een paar dagen werd ze vanuit het ziekenhuis teruggebracht naar de 
Breehorn om daar te sterven in haar eigen vertrouwde omgeving, omringd 
door de zorg en liefde van hen die haar dierbaar waren. Ze was er klaar voor 
om te sterven, al vond ze het moeilijk om afscheid te moeten nemen van haar 
kinderen en kleinkinderen.

Terugkijkend op haar leven kunnen we niet anders dan zeggen dat ze zeker 
ook de laatste periode veel heeft moeten doorstaan. Het overlijden van haar 
man Jo in 2004 was voor haar een grote klap en in de 17 jaren daarna  miste 
ze hem erg en was ze vaak somber. Nog moeilijker werd het toen haar eigen 
gezondheid minder werd en ze er niet meer zelf op uit kon en weinig afleiding 
had. Hoe vaak haar dochter Margriet mij niet heeft gebeld of gemaild om door 
te geven dat haar moeder weer in het ziekenhuis lag of in Veenkade was op-
genomen. Zware tijden waren het zowel voor Gré zelf als voor hen die dichtbij 
haar stonden.

Gelukkig zijn er ook veel mooie dingen geweest:
Gré en Jo die elkaar vonden en trouwden op 31 maart 1960, de geboorte van 
Anton en Margriet, de uitbreiding van het gezin met hun partners, de komst 
van de kleinkinderen. Er werd genoten van vakanties met de caravan, van uit-
stapjes en het bezig zijn met werk en hobby’s. Allemaal dingen om dankbaar 
voor te zijn.

In goede, maar zeker ook in slechte tijden was het geloof voor Gré een groot 
houvast, een bron van kracht. Met name de eerste verzen van Jesaja 43, het 
gedeelte dat we gelezen hebben tijdens de afscheidsdienst op 11 oktober, 
spraken haar bijzonder aan. Woorden over God, de HEER, die ons bij onze 
naam roept en belooft om ons vast te houden -heel stijf- wanneer we door 
diepe dalen moeten gaan. Van kind af aan was Gré vertrouwd met het geloof.
Op 9 april 1950 is zij gedoopt in de VEG Veendam, in de kerk aan het Boven 
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Westerdiep, vlakbij de plek waar nu de Breehorn is, haar laatste woonplaats.
Later werd er gekerkt in de AE-kerk, waar de huwelijksinzegening van Jo en 
Gré plaatsvond en ze beiden belijdenis deden, waar ook Anton en Margriet 
gedoopt zijn.

Gré was ervan overtuigd dat zij bij God mocht horen en dat Hij haar leidde 
haar leven lang. Dat gaf haar de rust om te sterven. ‘Ik ga naar boven’, zei ze, 
‘en daar is het mooi en goed, heel goed.’ Zo is Gretha Meika Molema-Klad 
dinsdag 5 oktober vredig ingeslapen en veilig thuis gekomen bij de Heer in 
‘zijn eeuwige rust’.

Voor de kinderen en kleinkinderen zal het vreemd leeg zijn zonder hun moe-
der en oma. Moge de God van Jesaja 43 in het gemis naast hen staan en hen 
nu en in de toekomst bij hun hand vasthouden. 
Het eerste lied dat tijdens de afscheidsdienst werd afgespeeld was het be-
kende gezang ‘Wat de toekomst brengen moge’:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Zieken
Dhr J. Manroh is na een tijd van revalidatie in Veenkade op 21 oktober weer 
teruggegaan naar zijn eigen huis. Besloten is dat zijn vrouw, die ook in Veen-
kade was opgenomen, daar permanent zal blijven. Haar geestelijke gezond-
heid is van dien aard dat zij niet meer thuis kan wonen. Mevr. M. Manroh-Velt-
man is op afdeling ‘Dollard’.
Een verdrietige en zorgelijke situatie en we wensen de fam. Manroh dan ook 
kracht en sterkte toe.

We denken ook aan andere mensen in ons midden die zorgen hebben over 
hun gezondheid of zorgen om hun partner, hun vader of moeder, hun kind, 
kleinkind of iemand anders die hen dierbaar is.
Moge God zich ontfermen over iedereen die het moeilijk heeft.
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God,

fluister het tot mij:
in de stilte van de dag,
in het piekeren in de nacht
in de stappen die ik zet,
dat U met mij op weg bent.

Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat.

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.

Amen
 
(ds Marleen Blootens, uit ‘Petrus’, nieuwsbrief van de PKN) 

■  Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
Op woensdag 3 november is er in de Wedderwegkerk een avonddienst, die 
staat in het teken van ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Deze dienst begint 
om 19.00 uur. 
In de dienst van zondag 7 november gaat er een vrije-evangelische emeritus-
predikant voor: ds H.J. Delwig uit Leeuwarden. Dan is er ook weer kinderkerk 
en de kinderen van onze gemeente worden daarvoor van harte uitgenodigd.

Twee weken daarna, op 21 november, sluiten we het kerkelijk jaar af.
Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we hen die zijn gestorven.
Er zullen namen worden genoemd en kaarsen worden aangestoken en daar-
naast zullen er ook dierbaren die we missen in onze gedachten zijn.
De zondag daarna, 28 november, begint de Adventstijd.



7

In de dienst en tijdens de kinderkerk schenken we aandacht aan het Advents- 
en Kerstproject van Kind op Zondag: ‘Het plakboek van Lucas’.

Sinds een aantal weken worden de diensten vanuit de Wedderwegkerk via 
kerkdienstgemist uitgezonden met beeld en geluid. Daarnaast konden de 
diensten ook nog via de kerkomroep worden beluisterd. Vanaf 8 november 
zijn de diensten alleen nog te volgen op www.kerkdienstgemist.nl
Wanneer u op deze website intypt ‘Wedderwegkerk Oude Pekela’ dan kan 
het haast niet missen. 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.

We hopen op waardevolle diensten in de laatste weken van het kerkelijk jaar 
en op een mooi begin van de Adventstijd.

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

SCHOENENDOOSACTIE

In het vorige venster schreef ik al dat de kinderen schoenendozen gingen 
versieren. Het was een groot succes. 10 kinderen en jongeren hebben erg 
hun best gedaan zoals te zien is op de foto’s. We hebben een filmpje gekeken 
over de actie en een verhaal gehoord. Na afloop lekker met z’n allen gegeten. 

U kunt uw dozen, of losse spullen,  inleveren op 8 november tussen 18.30 en 
19.30 uur of op 12 november tussen 15.30 en 17.00 uur. Wilt u geld geven 
voor de verzendkosten dan kunt u dat in de speciale enveloppe doen en ook 
op onderstaand adres afgeven. Mijn adres is Oude Bos 14.
Lukt het deze data niet wilt u dan even mailen zodat we ander moment kun-
nen afspreken. Mijn mailadres is: truusdeuze@hotmail.com
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Graag wil ik u er nog even op attenderen dat zoveel mogelijk verpakkingsma-
teriaal verwijderd moet worden omdat het in andere landen soms op straat 
wordt achtergelaten. 

We hopen weer een mooi aantal dozen te kunnen geven aan kinderen in Sier-
ra Leone, Togo, Roemenië, Moldavië en vluchtelingen kampen in Griekenland. 

■  Truus Deuze

140 jaar Vrije Evangelische Gemeente Veendam
6 November aanstaande bestaat onze 
gemeente 140 jaar. Een reden voor een 
gezellige gemeenteavond. Dinsdag-
avond 26 oktober kwamen hiervoor 
een leuk aantal mensen bij elkaar in De 
Kandelaar. Onze predikant Simone van 
de Vrie verzorgde de opening. Bij een 
jubileum hoort iets lekkers en daar was 
voor gezorgd. We werden getrakteerd 
op een gebakje waarop vermeld stond 
140 jaar V.E.G. en ons logo met de jaar-
tallen 1981 en 2021. Na de pauze gaf 
Simone ons meer informatie over de NBV21.         

De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter 
kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. Dit is dé Bij-
bel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 
2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je 
dicht bij de bron. Na haar uitleg was er gelegenheid tot het stellen van vragen 
en deze werden door Simone beantwoord.
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Verschillende mensen hadden hun doopkaart of belijdeniskaart meegenomen 
en deze werden belicht, evenals de meegebrachte Bijbeltjes en liedboeken 
die als afscheid van de zondagsschool waren geschonken.
Naast de Kanselbijbel stonden er heel veel verschillende Bijbels uitgestald. 
Ook de NBV21 stond erbij.

Na een langere pauze, waarin de door Ludy en Tina gemaakte hapjes en 
drankjes werden uitgedeeld, was het tijd voor een Bijbelquiz o.l.v. Jan de Jon-
ge. Er werden drie groepjes deelnemers gevormd. De quiz was voorzien van 
multiple choice antwoorden. Er stonden soms humoristische antwoorden bij 
en hier en daar wat instinkertjes. Al met al viel het goed in de smaak.
Verschillende mensen wilden graag een blanco exemplaar mee naar huis.
Als afsluiting werd een tekst van Sytze de Vries gelezen.

■  Trijnie

Bericht van het

KONING ONTVANGT VERNIEUWDE BIJBEL

‘Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en 
met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.’ Dat zei directeur Rieuwerd 
Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de over-
handiging van de NBV21 aan Koning Willem-Alexander.

Buitenwerf noemde de ongekende kansen én de grote zorgen van onze tijd. 
Beide brengen, aldus Buitenwerf, grote vragen met zich mee, onder andere 
‘over het doel van ons bestaan en over onze rol als mens. Het behoeft van-
daag geen uitleg dat de Bijbel een belangrijke stem is en moet blijven in onze 
samenleving. De Bijbel zet aan tot reflectie en tot actie. De Bijbel maant tot 
verzoening en geeft hoop voor de toekomst.’

Directeur Ann De meester van het Frans Hals Museum belichtte in haar 
toespraak waarom Bijbelse taferelen in de 17e-eeuwse schilderkust populair 
waren. Volgens haar is een Bijbel met illustraties ‘de meest logische manier 
om de eeuwenoude geschiedenissen uit de Heilige Schrift naar ons toe te 
trekken.’
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Zegen
NBG-voorzitter dominee 
Karin van den Broeke gaf 
aan 12 representanten van 
kerken en geloofsgemeen-
schappen een Bijbel en 
vroeg in haar gebed om 
een zegen over deze Bijbel. 
‘Kerken en synagogen zijn 
dé plaatsen waar de Bijbel 
gekoesterd wordt en waar 
mensen samenkomen om 
Gods stem te horen die 
daarin klinkt. De Bijbel ver-
bindt kerken en gelovigen, 
dwars door alle verschillen 
heen.’

De overhandiging van de NBV21 vond plaats in de Grote Kerk in Den Haag.  
De komst van de NBV21 werd in Vlaanderen gevierd op 23 oktober in de 
Begijnhofkerk in Mechelen.

Mijn Bijbel geeft betekenis
Vandaag begint het NBG met een campagne over de betekenis die men-
sen ontlenen aan de Bijbel. In abri’s door het hele land hangen posters met 
uitspraken van bijbellezers, zoals ‘Mijn Bijbel geeft toekomst’ of ‘Mijn Bijbel 
brengt ons samen’. Meer informatie rondom de betekenis van de Bijbel is te 
vinden op mijnbijbel.nl. Daar worden ook uitspraken van 18 bekende Neder-
landers en Vlamingen over de Bijbel gepubliceerd. Onder hen zijn Stef Bos, 
Wietze de Jager, Chris Kijne en Herman Van Rompuy.

De NBV21
De NBV21 is de vernieuwde, verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling. Die verta-
ling is de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is 
feedback van duizenden bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt. 
Het NBG geeft NBV21 uit in diverse uitvoeringen, met en zonder deuteroca-
nonieke boeken. De NBV21 is vanaf vanmiddag te lezen en te beluisteren op 
bijbel.nbv21.nl. Bij Singel Uitgeverijen verschijnen vandaag een literaire editie 
van de NBV21 en een Kunstbijbel met afbeeldingen van oude meesters uit de 
Lage Landen.

Foto: NBG/Willem Jan de Bruin.
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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 november 2021 moet uiterlijk op  
donderdag 25 november 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


