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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

1 mei – 11.00 uur
Voorganger: ds B. van der Woude

8 mei – 9.30 uur
Voorganger: ds M. Schut

15 mei – 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie
Na de dienst is er koffiedrinken

AGENDA
26 april – 20.00 uur Ledenjaarvergadering in De Kandelaar
17 mei – 19.45 uur Bijbelstudie in De Kandelaar
19 mei – 19.30 uur Gespreksgroep in De Kandelaar
24 mei – 19.15 uur Kerkenraadsvergadering

HUWELIJKSJUBILEUM   
Op 1 juni viert familie J. de Jonge hun 50-jarig huwelijksjubileum.

VERJAARDAGEN
15 Mei de heer L. van der Molen

MEDITATIEF MOMENT
Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

22 mei – 9.30 uur
Voorganger: ds B. Altena

29 mei – 9.30 uur
Voorganger: mevr. M. van Vliet

5 juni – 9.30 uur
Pinksteren
Voorganger: ds S. van de Vrie
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Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

(Lied 655 uit Liedboek 2013)

VERWONDERING

Verwondering past bij het maken van een reis. 
Wat je onderweg ziet tijdens een vakantiereis of pelgrimstocht wekt je ver-
wondering. Toen Israël door de woestijn naar het beloofde land reisde, was er 
alle reden voor verwondering.
God gaf hun te drinken door water uit een rots te laten stromen.
Hij ging zelf voor hen uit in een opvallende wolk, die ’s nachts als een vuurzuil 
licht gaf. Ze trokken door de Rietzee zonder te verdrinken.
Het zijn maar enkele voorbeelden van de wonderen waarmee God zijn volk 
omgaf op hun reis.
Ook Lied 655, een lied naar aanleiding van Psalm 98, is een lied van ver-
wondering over alles wat onderweg gebeurt. Het bezingt de reis van Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren.
Van de doop waarin we met Jezus ondergedompeld en opnieuw geboren 
worden.
Van de wolk waarop Jezus ons voorging en het vuur van zijn Geest.
Het lied bezingt ook onze levensreis als een reis vol verwondering. 
God is vol wonderen om je heen. Jezus geeft je leven zin. De Geest vuurt je 
aan, Het lied noemt de doop als speciaal moment van verwondering.
Het wonder van verdrinken en toch leven. Een nieuw leven met Christus.
Het kan zo gewoon lijken. Kun je je er nog over verwonderen?

(overgenomen uit: ‘Iedere dag een nieuw begin’)

■ ds Simone van de Vrie
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UIT DE GEMEENTE
In Memoriam

Op 6 april 2022 is op de leeftijd van 77 jaar overleden

 MARIANNE CATHARINA GERARDA 
 MANROH-VELTMAN

Sinds de zomer van 2021 verbleef zij permanent in ‘Veenkade’. Maandag 4 
april kwam zij op bed te liggen en in de avond van woensdag 6 april is zij al 
overleden.
Marian was een vrouw die voor iedereen klaarstond, het maakte niet uit wie.
En voor de meeste problemen had ze wel een oplossing. Voor Berry en Anita 
was zij een lieve moeder en voor Jan een goede echtgenote.
Zij heeft veel voor hen betekend.

Marian heeft in haar leven te maken gehad met de nodige zorgen en te-
genslagen, ook wat haar gezondheid betreft, maar ze heeft zich er moedig 
doorheen geslagen.
Zij is geboren en getogen in de stad Groningen en heeft daar ook gewerkt.
Door haar huwelijk met Jan is ze in Veendam komen wonen, vele jaren naast 
opa en oma Manroh.
Marian is gedoopt in de Rooms-katholieke Kerk, maar contact met de paro-
chie in Veendam was er eigenlijk al jaren niet meer. Wel was er een band met 
de VEG Veendam en aandacht en bezoek vanuit onze gemeente werd zeker 
gewaardeerd door de familie Manroh.
Bij welke kerk je hoorde was voor haar niet belangrijk, want zei ze:
‘We geloven allemaal in dezelfde God.’

De afscheidsplechtigheid was op woensdag 13 april in uitvaartcentrum Bui-
tenwoelhof. Daarbij was een aantal mensen uit onze gemeente aanwezig.
Marian is begraven op ‘Buitenwoelhof’.

Na 77 jaar is er een einde gekomen aan het leven van Marianne Manroh-Velt-
man hier op aarde. Zij geloofde dat ze naar de hemel zou gaan, waar geen 
verdriet, pijn en zorgen meer zijn. Voor altijd mag zij veilig en geborgen zijn in 
de liefdevolle armen van God.
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Jan, Berry en Anita moeten verder zonder haar en dat zal moeilijk zijn.
We hopen en bidden dat God hen zal helpen en troosten in hun verdriet.

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart,
daar in zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor! ’t Is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart,
daar in zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

(Lied 523: 1, Zangbundel Joh. de Heer)

■ ds Simone van de Vrie

Zieken
Op het moment dat ik dit schrijf schijnt de zon, zie ik om mij heen bomen die 
in blad staan, struiken in bloei, kleurige bloemen en hoor ik de vogels fluiten.
Het is volop lente! Het seizoen van nieuw leven, van een nieuw begin.
Maar wat kan er een schril contrast zijn tussen de ontluikende natuur en 
je eigen levensomstandigheden. Omdat je tobt met je gezondheid, steeds 
meer beperkingen krijgt of omdat je veel verdriet hebt om een dierbare die je 
verloor of van wie je afscheid moet gaan nemen. Een mens kan zoveel zorgen 
hebben over z’n eigen situatie of de situatie van naasten.

Wanneer het leven zwaar valt kan het zijn dat je de lente moeilijk kunt verdra-
gen, maar het kan ook zijn dat je er hoop uit put dat er na een kale en doodse 
periode als de winter toch weer een begin van nieuw leven is, dat er na elke 
nacht een nieuwe morgen aanbreekt.
Is dat niet wat we op Pasen gevierd hebben?

Ik hoop dat iedereen en zeker ook diegenen onder ons die lasten te dragen 
hebben gesterkt en bemoedigd zullen worden door het geweldige wonder 
van Pasen: de overwinning van het leven en van alle goede en positieve 
krachten.
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Nieuw begin

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.

(van Werner Pieterse, uit: ‘U die mij voorgaat’)

■ Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
We mogen terugkijken op een periode met veel diensten, van ingetogen tot 
opgetogen, van sober tot uitbundig. Gaande door de Veertigdagentijd en de 
Stille Week kwamen we uit bij Pasen. Op 17 april mochten we het Feest van 
Bevrijding vieren. 

De maand mei is wat de diensten betreft een rustige periode, maar dat neemt 
niet weg dat het wel Paastijd is! Zo wordt in de kerk de periode tussen Pasen 
en Pinksteren genoemd.

Dat we ook in mei elke zondag het Feest van de Opstanding mogen vieren is 
te zien aan de liturgische kleur, want die blijft wit tot aan Pinksteren.
Op 5 juni hopen we het Feest van de Geest te vieren en bij dat feest hoort de 
kleur rood.

Maar dan zijn we al aan een nieuwe maand begonnen en ligt het volgende 
Venster al weer bij u op de deurmat.

Ik wens u en jullie een goede Paastijd met fijne diensten, die ook weer te 
volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl
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Gemeentelijke activiteiten
Op 30 maart hadden we een goede vastenmaaltijd en daarna een mooie 
gemeenteavond. We schreven kaarten voor de mensen in Oekraïne, die we 
kennen via het werk van de SZD, kaarten met zonnebloemen. We hopen dat 
we hen met dit kleine gebaar een hart onder de riem hebben kunnen steken. 
Ook waren er mooie presentaties: één over Oekraïne en de goederenactie en 
één over de Voedselbank. We willen Jan en Trijnie de Jonge hiervoor nog-
maals hartelijk bedanken. Onder de indruk waren we van het videofilmpje van 
een gezongen Onze Vader in het Oekraïens en beelden van de zandtovenaar.
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe gemeenteactiviteiten gepland.
Hopelijk worden hiervoor op de ledenjaarvergadering van 26 april suggesties 
gedaan en lukt het om vóór de zomervakantie nog iets te organiseren.
De praktijk leert wel dat meerdere mensen al in juni op vakantie gaan en dan 
een aantal weken afwezig zijn. Maar we gaan kijken wat er mogelijk is.
De volgende gespreksgroep is op donderdag 19 mei en de volgende Bijbel-
studieavond is gepland op dinsdag 17 mei.
Van harte welkom!

■  Een hartelijke groet van Simone van de Vrie

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Voedselbank actie voor Pasen
 

Alle gevers hartelijk dank voor jullie actie namens al onze cliënten en hun 
kinderen. We zagen bij de uitgifte veel blije gezichten.



8

Paasgroet voor groot en klein
Wat doet het goed als je elkaar 
niet iedere zondag meer kunt 
zien om welke reden dan ook, om 
dan een Paasgroet bij iedereen te 
bezorgen. Dat hebben we dit jaar 
dan ook weer gedaan.

We reden langs alle adressen en 
hebben persoonlijk een tasje met 
een boeketje narcissen en een 
kaart overhandigd. Het waren 
korte maar leuke contacten. Ook 
de kinderen kregen een mooie 
Paasgroet.                                                                                  

Nanda heeft voor ieder kind een 
zakje gemaakt met hun naam 
erop en een afbeelding van hun 
lievelingsdier. (zo ziet u ook eens 
alle namen van de kinderen als u 
de foto bekijkt.) In het zakje zaten lekkere chocolade paasfiguren en ze kre-
gen knutselplaten. Op de foto’s is te zien hoe druk ze hieraan hebben gewerkt 
en hoe mooi het is geworden. 

Heel mooi gedaan hoor, jullie hebben goed je best gedaan!
■  Truus, Nanda en Trijnie
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Ubuntu
Een antropoloog liet een spel 
zien aan de kinderen van een 
Afrikaanse stam.

Hij plaatste een mand met 
heerlijk fruit bij een boomstam 
en zei tegen hen: “Het eerste 
kind dat bij de boom komt, 
krijgt de mand”.

Toen hij het startsignaal gaf, 
was hij verrast dat ze samen 
liepen, elkaars hand vasthou-
dend tot ze bij de boom kwa-
men en de vruchten deelden!
Toen hij hen vroeg waarom ze 
dat deden terwijl ze allemaal 
de mand voor zichzelf konden 
krijgen, antwoordden ze met 
verbazing: “Ubuntu”.
‘Dat wil zeggen: hoe kan een 
van ons gelukkig zijn terwijl de 
rest zich ellendig voelt?’ Ubun-
tu, in hun beschaving betekent 
dat: ik ben wat wij zijn.

Die stam kent het geheim van geluk dat verloren is gegaan in alle samenlevin-
gen die hen overstijgen en die zichzelf beschouwen als beschaafde samenle-
vingen.

Gelezen op Linkedin (dit is een sociaalnetwerksite zakelijk gericht op vakmen-
sen). Onderstaand artikel werd daarop geplaatst door: Robert Bridgeman

■  Ingezonden door Jan de Jonge
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Andere berichten
Paasgroet INLIA: het licht na de nacht
 
“Is Pasen voor jou zoiets als de zon die weer opkomt?” Het is een vraag die 
ik recent kreeg van een bekende. Hij is niet religieus onderlegd en oprecht 
nieuwsgierig naar hoe christenen Pasen ervaren. En hij had natuurlijk wel 
eens gehoord over een Paaskaars, die dan aangestoken wordt. Iets met licht 
dat de nacht verdrijft?
 
Ik dacht erover na. Ja, als je de duisternis ziet als de nacht, zit er wel wat in. 
Ik moest denken aan de man over wie wij meer dan een jaar geleden schre-
ven: Bryan, “een aanwinst voor de maatschappij”.  Bryan, die op dat moment 
nog steeds in een lange ‘nacht’ zat: onzeker of hij in Nederland zou mogen 
blijven en voor zijn gezin zou mogen zorgen.
 
Zeven jaar is zijn dochter inmiddels. Zijn mooie meisje, zoals hij haar steevast 
noemt. Gekregen met zijn vriendin, een Congolese weduwe die hij in 2011 in 
Ter Apel ontmoet. Zij heeft sinds 2013 een verblijfsvergunning, hij verkeert al 
die jaren in onzekerheid. 
 
Omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, kan hij niet bij zijn gezin wonen. 
Hij verblijft bij INLIA. Zo vaak hij kan gaat hij naar het gezin, verderop in de 
provincie. Haalt zijn dochter van school, speelt met haar, doet de boodschap-
pen, doet klusjes in en om het huis. Al die jaren weet hij niet of hij zal kunnen 
blijven, of hij zijn dochter zal kunnen zien opgroeien.
 
Jaren van duisternis. Van ellendige, angstige gedachten in de nacht.
 
Maar nu is de zon opgekomen voor Bryan. Hij heeft na al die tijd een verblijfs-
vergunning gekregen ‘op grond van gezinsleven’, zoals dat heet *). Hij weet 
eindelijk dat hij een vader kan zijn voor zijn gezin. Voor hem is het licht ontsto-
ken, de duisternis opgelost.
 
Als ik in de Paaswake zit, en de Paarskaars wordt ontstoken als symbool van 
de Levende Jezus, het Licht van de wereld, zal ik aan hem denken. Zal ik 
denken aan de zon die op is gekomen voor Bryan. En aan licht, dat ieder van 
ons kan helpen verspreiden.
 
Ik wens ieder van u een gezegend Pasen.
 
John W R van Tilborg, Directeur INLIA 
 
*)  Noot: Bryan is namelijk medeverantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van zijn  

dochter – sinds de uitspraak van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez/Vilchez op  
10 mei 2017 moet Nederland dan een verblijfsvergunning toekennen.



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 juni 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 26 mei 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


