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

31 december – 19.00 uur
Oudejaarsdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie

2 januari – 9.30 uur
Nieuwjaarsdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie

9 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds K. Meijer

AGENDA
•  20 januari - 19.30 uur, Gespreksgroep in De Kandelaar (onder voorbehoud)
•  25 januari - 19.15 uur, Kerkenraadsvergadering

MEDITATIEF MOMENT
Er gaat geen jaarwisseling voorbij of ik denk aan dat prachtige, aangrijpende 
lied van Dietrich Bonhoeffer: ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. 
Gelukkig is het ook weer in het Liedboek 2013 opgenomen: Lied 511.
Hieronder enkele coupletten:

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

16 januari – 10.00 uur
Oecumenische dienst in de Grote 
Kerk te Veendam
Week van Gebed voor de eenheid
Voorganger: ds M. Grashoff

23 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie

30 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds A.B. Wolters
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Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuw dag.

In het ‘Dagboek bij het liedboek’ is bij dit aangrijpende lied van Bonhoeffer 
een mooie meditatie geschreven:

GODS KAARSEN BRANDEN

Dietrich Bonhoeffer schreef dit lied vlak vóór de jaarwisseling van 1944-1945. 
Hij sloot het in bij een brief voor zijn moeder, die op 28 december jarig was.
Drie maanden later zou hij op last van Hitler door ophanging worden terecht-
gesteld. Het boek ‘Verzet en overgave’, met de gevangenisbrieven van Bon-
hoeffer, maakt ons duidelijk onder welke omstandigheden dit gedicht werd 
geschreven.
Het leert ons iets van de betrekkelijkheid van het leven. Het laat ons ook zien 
wat de relaties met familie en vrienden én met God waard zijn.
Dit ontroerende lied werd geschreven ‘in het licht van de eeuwigheid’, waarin 
je kunt leven met mensen die je lief zijn én met God. 
Van de donkere machten van het Duitse derde rijk wist Bonhoeffer meer dan 
genoeg.
Maar in de kelder van de gevangenis aan de Prinz-Albrecht-Strasse in Berlijn 
schreef hij dit gedicht over de goede machten van dat andere rijk, het rijk van 
Christus. Het klinkt als een psalm in de nacht, zoals Paulus die zong in de 
kerker van Filippi.
Niet dat het één juichend lied is. Verre van dat.
Er kan van alles op ons afkomen: donkere machten van pijn en leed, van die-
pe eenzaamheid en nachten zonder uitzicht.
Tegelijkertijd is er een hunkeren naar vrede en vreugde, naar het licht dat 
schijnt in het donker en naar het loflied dat allerwege opstijgt.
Naar dit alles verlangde Bonhoeffer, maar hij leefde ook in het stille vertrou-
wen dat het komen zou.
Hij wist dat Gods kaarsen branden in onze duisternis. Zo is Bonhoeffer de 
laatste maanden van zijn leven ingegaan. Zo mogen wij getroost verwachten 
wat het komende jaar ons brengen zal. God is zeker mét ons elke nieuwe 
dag……

(ds A.Th. Rothfusz)
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UIT DE GEMEENTE
           
Zieken
Dhr Klaas Deuze, die in het A.G. Wildervanckhuis woont, kreeg in de afgelo-
pen periode Covid19. Hij had vrij milde klachten en is er doorheen gekomen, 
maar zijn krachten nemen steeds meer af. We wensen hem en de familie veel 
sterkte.
Mevr. M. Manroh-Veltman is binnen Veenkade naar een andere afdeling ge-
gaan. Zij verblijft nu op afdeling ’t Wad en heeft daar een mooi plekje gekre-
gen.

Een nieuw jaar ligt voor ons en menigeen is de drempel van 2022 overgestapt 
met een dubbel gevoel: hoop dat het komende jaar veel goeds en positiefs 
zal brengen en bezorgdheid om wat er kan gebeuren aan ziekte en achteruit-
gang en andere verdrietige dingen.

Een nieuw jaar kan ook betekenen: weer een jaar zonder hem of haar die je 
zo lief was en die je nog elke dag mist. Onze gebeden en ons meeleven gaan 
uit naar hen die met een zwaar gemoed aan het jaar 2022 zijn begonnen.
Moge God met hen en met ons allen zijn, als de Alfa en de Omega, de Eerste 
en de Laatste, van het begin tot aan het einde van 2022, in voor- en tegen-
spoed.

Alfa en Omega

O God,
waar was ik
voor mijn eerste ademteug?
Waar zal ik zijn
na mijn laatste?
Staat U aan het begin
en komt U
aan het einde?
Houdt U
heel de wereld
met al zijn 
licht en donker
in Uw
liefdevolle hand?
Schenk ons vertrouwen
in Uw er-zijn
vandaag
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zoals gisteren
en morgen
door de komst
van Jezus, Uw Zoon.
Amen.

(n.a.v. Openbaring 1:8)

Met het oog op het nieuwe jaar wens ik u, jou veel heil en zegen  
en de liefdevolle nabijheid van Hem, ‘die is en die was en die komt’.

■ Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
Vanaf 19 december vorig jaar worden er vanuit de Wedderwegkerk uitslui-
tend onlinediensten uitgezonden. Vanwege de zorgelijke situatie rond de 
omikronvariant is het niet verantwoord om met een grote groep mensen in de 
kerk bij elkaar te komen. De verwachting is dat er in elk geval tot halverwege 
de maand januari, maar mogelijk ook langer, geen fysieke diensten kunnen 
worden gehouden.

In het overzicht van de kerkdiensten springt één dienst eruit: de oecumeni-
sche dienst op 16 januari, georganiseerd door de Raad van kerken Veendam 
e.o., in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. 
Deze dienst wordt dus niet, zoals de andere genoemde diensten, gehouden 
in de Wedderwegkerk te Oude Pekela, maar in de Grote Kerk te Veendam. 
Trijnie de Jonge vertegenwoordigt onze gemeente in het bestuur van de 
plaatselijke Raad van kerken.

We beginnen het nieuwe jaar ook wat de kerkdiensten betreft op een heel 
andere manier dan we graag zouden willen. We zullen het voorlopig weer 
moeten doen met diensten die worden opgenomen in een bijna lege kerk en 
waarnaar iedereen in zijn of haar eigen huis kan kijken en luisteren. Op deze 
manier kunnen we toch weliswaar op afstand samen de diensten meemaken 
en blijven we met elkaar verbonden.
U kunt de diensten vanuit de Wedderwegkerk volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl 
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Gemeentelijke activiteiten
We hadden zulke mooie plannen: een Kerstmiddag met een broodmaaltijd op 
woensdag 15 december en op donderdag 13 januari 2022 een Nieuwjaarsbij-
eenkomst met een gevarieerd programma. Helaas hebben we beide bijeen-
komsten moeten cancelen.

Dat gold ook voor de Bijbelstudie, die we op 23 november zouden houden.
De enige activiteit, die we al een tijd geleden planden, is een avond van de 
gespreksgroep op 20 januari. Of deze avond kan doorgaan is op dit moment 
nog niet duidelijk en uiteraard krijgen de deelnemers daarvan bericht.
Maar we blijven vooruitkijken en plannen maken en zodra het weer kan gaan 
we bijeenkomsten organiseren waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.
We hopen op een vroeg en zacht voorjaar dat de omikronvariant en andere 
varianten van het coronavirus op de vlucht jaagt.

Laten we intussen elkaar niet vergeten, een kaartje, mailtje of appje is gauw 
geschreven en voor een telefoontje hoeven we de deur niet uit.

■ Simone van de Vrie

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Geef het Licht door …..
Een oproep in ons kerkblad van de afgelopen 
maand om producten aan de Voedselbank te 
doneren is een succes geworden. We mochten 
in de Odewaldlaan een behoorlijk aantal tassen 
met conserven, koekjes, blikken ham en smac en 
verschillende zoetigheden in ontvangst nemen 
en doorbrengen naar het “oude Lidl pand” aan 
het Boven Oosterdiep 141 waar de Voedselbank 
is gevestigd. Ook kwamen leden of vrienden van 
onze gemeente daar terplekke om hun producten 
daar af te geven. 

Bij de Voedselbank kunnen mensen terecht 
voor een wekelijkse Voedselpakket als ze een 
zeer laag inkomen hebben doordat ze bijv. in de 
schuldsanering zijn beland of als hun inkomen 
zodanig is gedaald (zzp-ers) dat ze nauwelijks 
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nog rond kunnen komen. Momenteel loopt het aantal cliënten enigszins op 
vanwege de corona crisis. Een pakket (zoals hiernaast is weergegeven) wordt 
wekelijks verstrekt. Daarbij wordt het bij uitgifte nog aangevuld met zuivel, 
verse groenten en diepvries producten, indien die voorradig zijn.

Een periode als deze zo vlak voor de feestdagen brengt mensen in een stem-
ming om iets goeds te doen voor zijn/haar medemens. Zelfs schoolkinderen, 
die nu gedwongen vrij zijn, komen op fantastische ideeën. Een paar meisjes 
in Wildervank zijn spontaan een inzamelingsactie begonnen en ze zijn langs 
de huizen in hun buurt gegaan en hebben levensmiddelen ingezameld die hun 
moeder naar de Voedselbank bracht (zie foto hieronder).

Een kleine zelfstandige komt elk jaar, vlak voor Kerst, 100 pakken houdbare 
melk brengen die hij uit eigen middelen aanschaft. Dit jaar heeft hij er zelfs 
150 van gemaakt. Zo zijn er meer acties geweest. grotere en kleinere.

Op deze manier krijgt de actie “geef het Licht door” die in onze gemeente is 
gestart met het rondbrengen 
van de glazen kandelaars, een Kerstgroet en het verzoek 1 van de 2 kan-
delaars door te geven aan iemand waarvan je denkt dat het op prijs wordt 
gesteld, echt handen en voeten. Namens de cliënten van Voedselbank Veen-
dam, hartelijk dank!

■ Jan de Jonge
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Week van gebed voor eenheid van Christenen 2022
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christe-
nen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt 
in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende 
gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats 
van 16 tot en met 23 januari 2022.

Toepasselijk in deze tijd                                                                                                        
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen 
secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar 
licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, 
politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer 
laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan 
naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van 
gebed voor eenheid doen.”

Graag hadden wij u uitgenodigd om naar de Grote Kerk in Veendam te ko-
men, maar dat kan nu in deze tijd niet. Wel kunt u de online dienst volgen  
via kerkomroep.nl, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Marien Grashoff, 
organist is Bram Hulsebos. Tevens hebben wij Parkstad Veendam gevraagd 
om het uit te zenden, zodra dit bekend is hoort u dat nog.

■  Namens Raad van Kerken Van Veendam e.o. Trijnie de Jonge
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Kledingactie Oekraïne mag weer!
Begin april 2022 kunnen we weer kleding inzamelen voor Oekraïne. De situ-
atie in Oekraïne is nu zo dat het weer kan, en daar maken we gebruik van.                                             
Ze hebben de kleding hard nodig dat weet de SZD Stichting voor Zending en 
Diakonaat van de mensen zelf in Oekraïne. We hopen dat we ze blij kunnen 
maken met onze bijdrage.                                              

Wat mag er naar toe:                                                                                                                                             
•   Schone en nette kleding, vooral winter en zomerjassen en kinderkleding!
•   Schoenen en laarzen, daar is heel veel behoefte aan
•   Beddengoed, lakens en slopen, dekbedhoezen, dekbedden, dekens.
•   Handdoeken, keukendoeken, theedoeken.                                                                                                                                      

Als u nieuwe spullen brengt wilt u dan de prijskaartjes eraf halen, dit geeft 
namelijk problemen bij de grens. Graag in bananendozen brengen.
De datum wanneer u de spullen kunt brengen hoort u nog van ons. Hulp bij 
het inpakken is van harte welkom.

We wensen u een Gezegend, Gezond en Liefdevol 2022 toe!                                                                               

■  Dieuwke Boosman en Trijnie de Jonge

Bericht uit de Bond:

GLOSSY
Heeft u de glossy HIER al gezien? 
De glossy “HIER” is een prachtige uitgave van de redactie van Ons Orgaan. 
Er staan interviews en artikelen in van mensen uit de hele Bond. 
De Glossy telt 48 bladzijden met geloofsgetuigenissen, persoonlijke verhalen, 
interviews, een fietstocht etc. Het is een fantastisch kleurrijk magazine ge-
worden. Zelfs staat er een kerstrecept in om iets lekkers te bakken voor de 
kerstdagen. Mooi om zelf te lezen, mooi ook om uit te delen of cadeau te 
doen aan iemand anders.

Voor elk huisadres van onze bondsgemeentes is er eentje beschikbaar.  
Alle kerkenraden krijgen de Glossy’s toegestuurd en zullen die uitdelen.
Als u extra exemplaren toegestuurd wilt krijgen dan kunt u die bestellen bij 
het Bondsbureau

E-mail: info@bondveg.nl of 
Telefoon: 026 - 364 82 49 / 06 - 36 48 05 20
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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 februari 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 27 januari 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


