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

6 februari - 9.30 uur
Voorganger: mevr. T. Huizing

13 februari - 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie

20 februari - 11.00 uur
Voorganger: ds B. van der Woude

AGENDA
•  1 februari - 19.15 uur Kerkenraadsvergadering

MEDITATIEF MOMENT
Een dag vol mogelijkheden

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.             (Psalm 118: 9)

De priester Walter Ciszek werd in Rusland veroordeeld tot vijftien jaar straf-
kamp op de Goelag-archipel. Vijftien jaar van zijn leven zat hij gevangen, 
maar dat waren geen verspilde jaren. Ciszek bad, bleef de mis opdragen, 
naar biechten luisteren, kortom: hij bleef zijn roeping trouw.

In zijn biografie ‘He leadeth me’ schreef hij:
‘Een dag moet meer zijn dan een hindernis die moet worden genomen, een 
periode die moet worden doorstaan, een aantal uren waarin je moet overle-
ven.

27 februari - 9.30 uur
Voorganger: ds J. van Veen

6 maart - 9.30 uur
1e zondag 40dagen
Voorganger: ds S. van de Vrie
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Voor mij komt iedere dag uit de hand van God, een dag vol mogelijkheden om 
zijn wil te doen. In de relatie tussen God en een mens zijn er geen onbelang-
rijke momenten; dit is het mysterie van de goddelijke voorzienigheid.’

(overgenomen uit ‘Ik denk aan U’, van Liesbeth Goedbloed)

UIT DE GEMEENTE
           
Zieken
Op de persconferentie van dinsdag 25 januari jl. werd een versoepeling van 
de coronamaatregelen aangekondigd. Voor veel mensen is het een grote 
opluchting dat er weer meer mogelijk is en dat gunnen we iedereen van harte. 
Tegelijkertijd is het zo dat dit, gezien het hoge aantal besmettingen, een 
‘spannend’ besluit is, want wat gaat dit betekenen voor de verspreiding van 
de besmettelijke omikronvariant?

Spannend en zelfs beangstigend is het met name ook voor mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Zij en ook hun familieleden en vrienden zullen nog 
voorzichtiger moeten zijn in hun contacten.
In onze gemeente zijn er meerdere mensen die kampen met een minder goe-
de gezondheid en we hopen dat zij in deze moeilijke tijd steun mogen ervaren 
van God en van medemensen.

We denken ook aan hen die om andere redenen momenteel veel te verwerken 
hebben, omdat ze slecht nieuws te horen kregen, verdriet hebben om het 
verlies van een geliefd familielid of een dierbare vriend, grote zorgen hebben 
over hun eigen situatie of die van een naaste.

Dat de naam van God, die betekent: ‘Ik ben er en zal er zijn’, kracht mag 
geven aan iedereen, die het nodig heeft, om verder te kunnen.

Laat de zee mij zoeken
laat het water mij vinden
laat de wind mijn woorden verwaaien –
diep in mijn hart
staat uw naam geschreven
God
van mijn leven.
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Laat verdriet mij dreigen
pijn mij doen zwijgen
ben ik weerloos
stuurloos
zonder kracht –
diep in mijn hart
staat uw naam geschreven
God 
van mijn leven.

Laat de woestijn vol honger zijn
geen vlees, geen vis
geen brood, geen wijn
uw liefde zal oase zijn –
diep in mijn hart 
staat uw naam geschreven
God
van mijn leven.

(André F. Troost)

■ Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf zondag 6 februari de deur van de Wed-
derwegkerk weer openstaan voor kerkgangers en mogen de stoelen, die zo 
lang leeg waren, weer worden bezet. Uiteraard worden ook vanaf 6 februari 
alle diensten online uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl
Het is mooi om te merken dat in de afgelopen tijd veel mensen de diensten 
online hebben gevolgd. Regelmatig krijgen we positieve reacties.

Met het oog op de komende tijd licht ik er twee diensten uit.
De dienst op 13 februari staat in het teken van de bevestiging van ambtsdra-
gers. 
Op 6 maart is het de eerste zondag van de 40dagen, een tijd waarin we stil 
staan bij de weg die Jezus is gegaan en wat dat voor ons mag betekenen. 
In het maartnummer van het Venster leest u meer over deze belangrijke en 
indrukwekkende periode van het kerkelijk jaar.
Momenteel bevinden we ons in de ‘Epifaniëntijd’ (van 6 januari tot aan de 
40dagen).
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Epifanie betekent verschijning en daarbij mogen we denken aan God, die zich 
in Jezus aan ons mensen heeft geopenbaard. Door de verhalen over Jezus te 
lezen mogen we een glimp opvangen van de Allerhoogste.
In het nieuwe Liedboek van 2013 (zo nieuw is het dus niet meer) is een spe-
ciale rubriek voor deze Epifaniëntijd opgenomen (van blz. 941 t/m 967) met 
passende liederen en een enkel gedicht.
Eén van die liederen is Lied 534, een lied vol symboliek, dat gezongen wordt 
op een bekende melodie (u kunt het beluisteren op YouTube):

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
(Henk Jongerius) 

In de vieringen van de maand februari mogen we verhalen horen over Hem, 
die in lied 534 de Zoon van God wordt genoemd én ‘ons levenslicht’, ‘ons 
levenspad’, ‘ons levensbrood’.

Gemeentelijke activiteiten
Nu de samenleving weer meer en meer open gaat beginnen we voorzichtig 
na te denken over het oppakken van gemeentelijke activiteiten als Bijbel-
studie, gespreksgroep en gemeenteavonden. Niet voor niets gebruik ik het 
woord ‘voorzichtig’, want we weten allemaal dat het aantal besmettingen nog 
‘torenhoog’ is. Zodra het mogelijk is om concrete data vast te stellen wordt u 
geïnformeerd middels een digitale nieuwsbrief.

■ Simone van de Vrie
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BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Op zoek naar de adem van het leven
Pelgrimeren is als het leven zelf. Je gaat op weg. Je kiest je pad. Je zoekt je 
bestemming. Je stelt je open voor jezelf en je omgeving. Door op pad te gaan 
en te kiezen voor een simpel leven. Met alleen het hoogst noodzakelijke bij je. 
Zo ben je op zoek naar de adem van het leven. Naar de mogelijkheid dicht bij 
jezelf te komen.

Waarom gaat een pelgrim op pad? Ik ben op pad gegaan om het leven te 
vieren. Velen gaan op pad om heel andere redenen. Uit verdriet. Verlies van 
een baan, partner of kind. Relatieproblemen. Of de overgang naar een andere 
levensfase. Om zichzelf weer te vinden. Veel jongeren gaan omdat ze zich af-
vragen hoe ze hun leven moeten invullen. Of omdat ze problemen thuis heb-
ben. Er gaan pelgrims op pad om alleen maar spirituele en religieuze redenen.

Als pelgrim zie je 
steeds weer nieuwe 
horizonten. Krijg je 
steeds weer nieuwe 
indrukken. Steeds 
weer ga je verder. 
Neem je afscheid. 
Laat je achter om 
vooruit te zien en 
te zoeken naar je 
bestemming. Daarbij 
zijn er gidsen onder-
weg. Soms tekens 
op je pad, in de 

omgeving en in de natuur. Vaak zijn er mensen die je ontmoet en met je oplo-
pen of fietsen. Soms heel kort en soms voor langere tijd. En soms voor altijd. 
Het pad is vaak helder en goed gemarkeerd. Maar even vaak moet je zoeken 
en af en toe is het volkomen onlogisch en onvindbaar. In mist of duisternis 
gehuld. Het pad van ieder mens heeft iets goddelijks. Omdat je mag weten 
dat je uniek bent. Dat je jezelf mag aanvaarden zoals je bent geboren en door 
God gemaakt. Dat je geroepen bent tot leven. Maar het pad wil wél gevonden 
worden. Het komt niet naar je toe. Je moet zelf de eerste stap zetten. Net als 
met het mysterie van de Eeuwige, ook die wil gevonden worden.
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Zo zijn we onderweg. Op de hartenklop van het leven met een vast ritme. 
Iedere dag. Vroeg in de morgen, aan de rand van de ontwikkelende dag, zuig 
je het leven in je op. Nog in het donker ga je op weg, dan is je voetstap nog in 
duisternis gehuld. Langzaam breekt de dag aan en zie je het eerste morgen-
licht. 
En onderweg ontmoet je mensen. Jong en oud. Uit alle windstreken en met 
alle talen. Je herkent in hun gezicht je reisgenoot, je naaste, je geliefde. Men-
sen die zich openstellen voor elkaar. Die bereid zijn zich in te zetten voor el-
kaar en te delen. Je loopt of fietst samen op. Soms lang. Soms kort. En soms 
sta je even stil bij vreugde en verdriet. Of aarzelt je voetstap. Maar steeds ga 
je weer door. Op zoek naar wat het leven voor je betekent. Op zoek naar de 
adem van jouw leven…

■  Geschreven door: Adriaan Huson voor de Jacobsstaf van december 2021 
Ingezonden door Jan de Jonge

Goederenaktie Oekraïne
We gaan weer! De vrachtwagens hopen DV 7 en 
8 april te rijden. Dit was de mail waar we met zijn 
allen naar hebben uitgezien! Wij hier in Veendam, 
maar nog meer de mensen in Oekraïne. Dankbaar 
zijn we dat we hen weer mogen en kunnen hel-
pen. We hopen dan ook dat we weer veel kleding, 
schoeisel, laarzen, dekbedden, hoezen voor de 
dekbedden, maar ook lakens en slopen. Dekens, 
handdoeken en theedoeken binnen krijgen.
En zou u die in bananendozen willen brengen?
U/jij kunt de goederen brengen op vrijdag 1 en za-
terdag 2 April (nog even onder voorbehoud) naar 
de Grote kerk in Veendam. In het maandblad van 
maart staan de inbreng tijden vermeld.
Graag willen we mensen er bij die ons helpen bij 
het sorteren en inpakken.
Overbodig is het, denken we, om u er nog even 
op te wijzen dat de kleding schoon en heel moet 
zijn! De verzending van één doos kost ruim 3 
euro. Het zou fijn zijn als we de verzending zoveel 
mogelijk kosten neutraal kunnen doen, d.w.z. dat de SZD er geen extra geld 
bij hoeft te leggen uit hun reserve. Tot nu toe is het gelukt om ongeveer de 
helft van het transport te financieren uit giften vanuit de gemeenten! Hartelijk 
dank daarvoor.

■  Dieuwke Boosman en Trijnie de Jonge
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Vastenkalender 2022 
Er is met veel plezier gewerkt aan de vastenkalender die binnenkort weer 
te koop is. We hopen dat deze vastenkalender u mee neemt op weg naar 
Pasen. Thema is dit jaar “Het komt goed?!” De Veertigdagentijd begint op 
woensdag 2 maart. We hopen dan onze eerste vastenmaaltijd te houden  in 
de Grote kerk in Veendam. Waar de volgende vastenmaaltijden plaats vinden 
leest u in het kerkblad van maart. U kunt de kalender kopen bij Trijnie de Jon-
ge. De prijs is nog altijd € 2,50.

■ Trijnie de Jonge

Week van gebed voor eenheid
Zondag 16 januari was de Oecumenische ontmoetingsdienst die elk jaar 
wordt gehouden in Veendam. Het vond dit jaar plaats in de Grote kerk van 
Veendam. Ds Marien Grashoff ging hierin voor. Voor het tweede jaar een 
online viering.

Onze menorah met de regenboog-
kaarsen werd in deze viering ge-
bruikt. Het thema was dit jaar “Licht 
in het duister” een mooie gelegen-
heid om de verlichte ster, die in de 
AE kerk regelmatig is gebruikt, ook 
een plek te geven in deze kerk. 
Tijdens de eredienst zijn er 7 ster-
ren naast de grote ster geplaatst 
waarop de namen van de lid kerken 
stonden geschreven. De dienst 
werd uitgezonden via kerkomroep. 

De opbrengst van de collecte in deze oecumenische dienst is bestemd voor 
het project “Hand in Hands School” en heeft tot nu toe opgebracht:
 
Contanten, papiergeld en collectebonnen:  €  34,50
Overboekingen 11 x op rekening Diaconie :  € 154,00
Diaconie Prot. Gem. Veendam  
 ––––––––
Totaal:  € 188,50 

De Hand in Hands School in Jeruzalem is de enige school in Israël waar kin-
deren onderwijs krijgen in zowel Hebreeuws als Arabisch. De school, ge-
bouwd op de ‘groene lijn’ die de scheiding vormt tussen het Israëlische en 
Arabische gedeelte van Jeruzalem, is een sprekend voorbeeld van verbin-
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ding tussen de twee gebieden en hun inwoners. Waar Joden en Arabieren in 
principe naar aparte scholen gaan, brengt de Hands in Hands School ze juist 
samen. Meer inlichtingenhttps://www.christenunie.nl/handinhands .

Mocht u dit project een warm hart toedragen dan kunt u nog steeds iets over-
maken op de bankrekening van de Raad van kerken Veendam  NL81 INGB 
0003 3215 88 onder vermelding van: “Hand in Hands”.

Trijnie de Jonge

Bericht uit de Bond:

Project ‘Inuka Bakery’
Op 6 februari is het Zondag voor het Werelddiaconaat.
Na de watersnoodramp in 1953 is er vanuit de hele wereld hulp geboden.
Diep onder de indruk daarvan hebben kerken toen besloten om voortaan de 
eerste zondag van februari uit te roepen tot ‘Zondag voor het werelddiaco-
naat’, waarop geld wordt ingezameld om kwetsbare mensen ergens op de 
wereld te helpen en financieel te ondersteunen.

Ook voor dit jaar heeft de SZD (Stichting voor Zending en Diaconaat) een 
project uitgekozen, het Inuka Bakery-project.
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Op de website van de Bond wordt hierover het volgende gezegd: 
‘Inuka Bakery is een project in Dar es Salaam, Tanzania. Daar gaat men een 
bakkerij bouwen waar mensen met een beperking aan de slag kunnen. Vaak 
leven deze mensen op straat en verdienen ze hun geld door te bedelen. Daar 
wil Inuka Bakery verandering in brengen!

Als SZD willen we dat ook ondersteunen. Daarom staat Inuka Bakery als pro-
ject aanbevolen voor de collecte Werelddiaconaat in februari. 
Het is ook mogelijk om uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar het 
rekeningnummer van de SZD: NL89 INGB 0000 5138 76 o.v.v. collecte Inuka 
Bakery 2022 en de VEG waar u lid bent.
Meer weten over Inuka Bakery? Ga dan naar www.inukabakery.org

Bericht uit Oekraïne en oproep tot gebed
Aleksandr, één van de werkers in Oekraïne, die door de Bond van Vrije Evan-
gelische Gemeenten in Nederland financieel worden ondersteund, schrijft 
over de zorgen rondom de situatie en de spanningen tussen Oekraïne en 
Rusland en hoe zij daar persoonlijk mee om gaan het volgende:
‘Wat voelen we? Hoe ervaar ik deze situatie? Natuurlijk, net als iedereen, 
ervaren we  angst. Als we de situatie bekijken dan is deze verontrustend en 
reden gevend voor paniek. Het woord van God roept ons op om naar Jezus 
te kijken. Wij zoeken Hem dan ook op in ons gebed, bij het lezen van Zijn 
woord en door te geloven in Zijn belofte. 
Dan geeft Hij vrede in onze harten.’

Het bestuur van de SZD vraagt ons om voor de mensen in  
Oekraïne te bidden.
  
Gebedsintentie:

Heer onze God, Uw vrede is het,
die in Christus Jezus in deze wereld is verschenen, 
die ons voorbeeld is tot redding en behoud, 
tot samenleven in gerechtigheid. 
We bidden u voor de volkeren in Oost-Europa, 
waar de spanningen oplopen en militair geweld dreigt. 
Geef dat de verantwoordelijke leiders en wij allen
wegen vinden om elkaar in gesprek te ontmoeten,
te zoeken naar een vreedzame oplossing van problemen
en gestalte te geven aan onze gezamenlijke toekomst. 
Door Christus onze Heer.
Amen.
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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 maart 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 24 februari 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


