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

5 december – 9.30 uur
Tweede zondag van Advent
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds S. van de Vrie

12 december – 11.00 uur
Derde zondag van Advent
Voorganger: ds B. van der Woude

19 december – 9.30 uur
Vierde zondag van Advent
Voorganger: mevr. T. Huizing

24 december – 19.30 uur
Kerstavond
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA
• 14 december – 19.15 uur Kerkenraadsvergadering
• 15 december – 17.00 uur (onder voorbehoud) Kerstviering in de Kandelaar

HUWELIJKSJUBILEUM
De familie J. Uijen viert op 15 december hun 50-jarig huwelijksjubileum.

MEDITATIEF MOMENT
ELKE DAG EEN LICHT (KERSTGROET)

Vrede en licht vind ik een mooie groet in de dagen van Kerstmis, 
de laatste dagen van het jaar. Een mens die vrede en licht wil wacht niet op 
een ander, maar begint zelf. In het verpleeghuis waar ik werkte was er een 
bewoner die al jaren elke ochtend, als het vaak nog donker is, in de kapel een 
lichtje aanstak.

25 december – 9.30 uur
Kerst
Voorganger: ds S. van de Vrie

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

2 januari – 9.30 uur
Nieuwjaarsdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie
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Hij begint de dag met licht en door de vele dingen die hij doet voor anderen 
is hij licht en vrede. Dat gebaar inspireerde mij tot de volgende wens voor 
elke dag:

Ontsteek elke dag een licht Ontsteek elke dag een licht                       
om in elke dag licht te zien zeven dagen in de week

Ontsteek elke dag een licht Steek haar aan,
om elke dag licht te brengen sta even stil

Ontsteek elke dag een licht in de ochtend
voor wie het zwaar heeft als de dag op gang komt

Ontsteek elke dag een licht in de middag
voor wie je dat beloofde als de dag pauzeert

Ontsteek elke dag een licht in de avond
voor wie nergens licht in kan zien als de dag passeert.

(overgenomen uit: ‘Op weg naar Kerstmis 2021’, van Marinus van den Berg)
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UIT DE GEMEENTE
           
Zieken
De maand december roept bij mensen heel verschillende gevoelens op, mede 
afhankelijk van de omstandigheden waarin je verkeert.

Voor mensen die een slechte gezondheid hebben en aan huis gebonden zijn 
of die veel alleen zijn en zich eenzaam voelen, voor mensen met een hoofd 
vol zorgen kan juist deze laatste maand van het jaar, niet alleen letterlijk, maar 
ook figuurlijk, een donkere periode zijn.

Daar komt bij dat het hoge aantal coronabesmettingen, de maatregelen die 
genomen zullen moeten worden -de inleverdatum van de kopij voor dit ‘Ven-
ster’ is een dag vóór de persconferentie van  26 november-, de problemen in 
de ziekenhuizen en andere zorginstellingen en het toenemende geweld van 
de laatste weken, allemaal bij elkaar een somber beeld geven.
Meer nog dan anders verlangen we naar licht, naar het Licht van God, dat 
krachtig is gaan schijnen toen Jezus op aarde kwam.

Juist in de maand december, Advents- en Kersttijd, mogen we leven vanuit 
de verwachting dat God met ons is, Immanuël, en niemand uit Zijn hand laat 
vallen.

Troost

Heer,
er valt geen blad van een boom
buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven
en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden,
van mijn beproevingen
en van mijn tranen.
Laat die gedachte
mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw.

(Toon Hermans)

■ Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie
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GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
Voor wat betreft de kerkdiensten, die in de komende tijd in de Wedder-
wegkerk worden gehouden, licht ik er een paar dingen uit.
Op zondag 28 november beginnen de Adventsweken, waarin we toele-
ven naar het feest van de geboorte van Jezus.
In deze bijzondere periode van het kerkelijk jaar is er tijdens elke dienst 
een mooie liturgische schikking, met als thema: ‘In een ander licht’.
Door de geboorte van Jezus op aarde verscheen het Licht van God in 
deze wereld en tot op de dag van vandaag werpt zijn komst een ander 
licht op het leven van de mensen die in Hem geloven.

Op de tweede Zondag van Advent, 5 december, vieren we het Heilig 
Avondmaal. Vanzelfsprekend gebeurt dat ‘coronaproof’. Met tafeltjes 
tussen de stoelen, waarop van tevoren stukjes brood en  bekertjes drui-
vensap worden neergezet, zodat iedereen die tijdens de viering zelf kan 
pakken. Tegen de mensen die naar de uitzending van de dienst kijken en 
luisteren wil ik het volgende zeggen:
wanneer u thuis het Heilig Avondmaal wilt meevieren kunt u voordat de 
dienst begint een stukje brood en een bekertje met druivensap of wijn 
klaarzetten om dat tegelijk met de mensen in de kerk op te eten en te 
drinken. Op die manier kunnen we, al is het op afstand, toch brood en 
wijn als gaven van de Heer met elkaar delen.

Over de Kerstavonddienst (24 december om 19.30 uur) is op dit moment 
nog niet veel te zeggen. Vanwege de anderhalve meter regel is het aantal 
zitplaatsen in de Wedderwegkerk beperkt. De commissie, die deze dienst 
altijd voorbereidt, gaat zich buigen over wat mogelijk en verantwoord is.
Ook over de dienst op Kerstmorgen (25 december om 9.30 uur) wordt 
nog volop nagedacht.
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Tweede Kerstdag valt dit jaar op een zondag, maar omdat er dan al twee 
Kerstdiensten zijn geweest, is besloten om op 26 december geen dienst te 
houden.
Het jaar 2021 sluiten we met elkaar af in een korte dienst op vrijdag 31 de-
cember om 19.00 uur.

Wat er in de maand december mogelijk is als het gaat om fysieke diensten 
is gezien het hoge aantal coronabesmettingen hoogst onzeker. We wachten 
het af en zijn in ieder geval blij dat het nu mogelijk is om online-diensten uit te 
zenden met beeld en geluid. Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u elke dienst 
volgen die u wilt. Hoe het ook gaat lopen we zien uit naar vreugdevolle en 
bemoedigende diensten in de laatste maand van 2021.

Tijdens Advent wordt er elke zondag een Adventskaars aangestoken en 
natuurlijk zal ook in de Kerstdiensten het licht volop branden. Ludy Kuiper 
stuurde een mooi gedichtje voor dit laatste nummer van het ‘Venster’:
 

Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het Licht dat je straks ziet.
Het wordt anders, het wordt lichter,
het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst, God is dichtbij.

Gemeentelijke activiteiten
Vol goede moed en dankbaar dat het weer mogelijk was zijn we na de zomer-
vakantie in onze gemeente gestart met verschillende activiteiten.
Eind augustus hielden we de ledenjaarvergadering en op 26 oktober hadden 
we een mooie en gezellige gemeenteavond en vierden we het 140-jarig be-
staan van VEG Veendam met koffie/thee en gebak.

We begonnen ook weer met de Bijbelstudie en de gespreksgroep.
Ook voor de maanden december en januari hebben we mooie plannen:
een Kerstmiddag met een broodmaaltijd op woensdag 15 december, van 
17.00 tot 20.00 uur in De Kandelaar en op donderdag 13 januari ‘s avonds 
een Nieuwjaarsbijeenkomst met een gevarieerd programma. Maar op dit mo-
ment is het nog erg onzeker of deze beide activiteiten door kunnen gaan.
Via de mail houden we u op de hoogte.

■ Simone van de Vrie
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BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

SCHOENENDOOSACTIE
Wat heeft iedereen weer zijn best gedaan om schoenendozen te vullen en te 
versieren. Maar liefst 25 dozen zijn binnengekomen en intussen naar het ver-
zamelpunt gebracht. Veel dozen waren al volledig gevuld. Anderen brachten 
spullen zodat Trijnie en ik ze in de door de kinderen versierde dozen konden 
stoppen. Daarnaast is er ook een mooi bedrag aan verzendkosten binnen-
gekomen.  De penningmeester vult het bedrag aan tot €125,00. Iedereen 
hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage.  

■  Truus Deuze
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Kerkdienstgemist
Het kan zijn dat u de kerkdienst van de Wedderwegkerk thuis wilt volgen op 
een computer of tv met een internet aansluiting. Dat kan direct (live) als de 
eredienst begint op zondagmorgen (ca. 5 min. van te voren) of eventueel op 
een later tijdstip of een andere dag. Maar soms lukt het vinden van de juiste 
verbinding even niet en om u een beetje de weg te wijzen volgt hier een kleine 
handleiding. 

Ga op uw computer of tv naar de website www.kerkdienstgemist.nl
u krijgt dan het volgende scherm:

Vul in het zoekvenster “Wedderwegkerk” in (hierboven omcirkelt met een rode 
lijn) en klik met de linker muisknop op het groene zoeksymbool.

Klik vervolgens op de 
naam “Wedderwegkerk 
Oude Pekela”. U komt in 
het onderstaand scherm.
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Druk hier op Uitzendingen.
 

U kunt nu kiezen uit meerdere datums met kerkdiensten door het plaatje van 
de dienst aan te klikken met de linker muisknop.

 

Lukt het allemaal nog niet, bel me dan (0598-621450 of 06 21 17 24 77). Ik 
kom graag bij u langs om het u uit te leggen of u via de telefoon bij te praten.

■ Jan de Jonge
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Ga maar gerust…  

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schittert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan is een liedtekst van Sytze de 
Vries vrij naar een bekende Engelse hymne Be still my soul met de melodie 
Finlandia (melodie) van Jean Sibelius (1865-1957).

■ Jan de Jonge

Bericht van het:

Kerstproject voor kinderen: ‘Tel je mee?’ 
Kerstthema 2021: ‘Welkom!’

Op 28 november begint Advent: de periode van toeleven naar het feest van 
Jezus’ geboorte. Onder de titel ‘Welkom!’ komt het Nederlands-Vlaams Bij-
belgenootschap (NBG) dit jaar met een digitaal leesplan en een adventsslin-
ger. Ook is er een project voor kinderen.
Het leesplan bevat Bijbelteksten over welkom-zijn, met daarbij een vraag of 
opdracht. De teksten staan ook op 28 kaartjes, die je van 1 december tot Eer-
ste Kerstdag kunt ophangen aan een koord. Zo maak je de hoop en belofte 
van Kerst zichtbaar in je huis. Drie extra kaarten zijn bedoeld om te delen met 
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iemand anders. Het (digitale) leesplan staat eind november in de app Mijn 
Bijbel. De slinger is gratis te bestellen via:
https://campagne.bijbelgenootschap.nl/adventsslinger/

Voor kinderen van 4-12 jaar is er zoals gebruikelijk een Bijbel Basics-kerst-
project. Dit jaar heet het ‘Tel je mee?’ Het projectmateriaal en de filmpjes zijn 
gratis te downloaden via bijbelbasics.nl, een poster met bijbehorend boekje 
zijn te bestellen voor een klein prijsje via de volgende link:
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-ad-
vent-2021/

Voedselbank 
‘In een ander licht’ is het thema van de adventskalender 2021 die dit jaar gra-
tis wordt uitgegeven door de Protestantse kerk. Welk ‘ander licht’ werpt de 
geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld? Licht als alles duister is. 
Licht dat Zon van de gerechtigheid genoemd wordt. Licht als lamp voor onze 
voet en als licht op ons pad, als de vaste grond voor ons leven. In dat licht 
wordt Gods toekomst helder en mogen we dankbaar en vol vertrouwen vieren 
dat wij van die toekomst deel mogen uitmaken. Zo leven we toe naar Kerst.
Niet voor iedereen is er licht in de duisternis. Mensen die zijn aangewezen 
op de voedselbank hebben veel zorgen. Zij zijn zo dankbaar dat er hier in 
Veendam een voedselbank is, waar ze iedere week naar toe kunnen gaan om 
etenswaren kunnen halen en andere producten zoals schoonmaakmiddelen, 
wasmiddel, hygiëne middelen, toiletpapier etc.
De voedselbank is aangewezen op winkels die hun overgebleven levens-
middelen of voedingsmiddelen die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten 
bestemmen en die medewerkers van de voedselbank mogen komen halen. 
De laatste tijd is de opbrengst vermindert vanwege acties met afgeprijsde 
producten.

In deze Adventstijd vragen wij of u mee wil werken aan een inzamelingsactie 
voor de voedselbank. Mocht de Adventsviering die gepland staat op woens-
dag 15 december aanstaande, kan plaatsvinden, dan kunt u uw artikelen 
meenemen. Mocht de avond niet door kunnen gaan dan kunnen de produc-
ten aangeleverd worden bij Jan en Trijnie de Jonge. Graag wel eerst even 
bellen van tevoren. Wij zijn ook bereid om het eventueel bij u op te halen.
Wat kunt u meebrengen:
• Potten/blikken sperziebonen, bruine bonen, kapucijners,
• pakken rijst, aardappelpuree,
• blikken ham
• kerststol, kerstkoekjes of kerstchocola. 
• En natuurlijk iets lekkers voor kinderen.

■ Trijnie de Jonge



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 januari 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 23 december 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


