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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

5 juni – 9.30 uur
Pinksteren
Voorganger: ds S. van de Vrie

12 juni – 9.30 uur
Afsluiting seizoen
Voorganger: ds S. van de Vrie
Na de dienst koffiedrinken 

19 juni – 9.30 uur
Voorganger: mevr. M. van Vliet

26 juni – 11.30 uur
Beachdienst aan het Heeresmeer
Voorganger: ds S. van de Vrie

3 juli – 11.00 uur
Voorganger: ds A.B. Wolters

AGENDA
10 juni – 19.00 uur weeksluiting in de Breehorn door ds S. van de Vrie
14 juni – 19.45 uur Bijbelstudie in De Kandelaar

HUWELIJKSJUBILEUM   
1 juni  fam. J. de Jonge 50-jarig huwelijksjubileum
19 juni  fam. G.H. van Vliet 45-jarig huwelijksjubileum
29 juni familie K.H. Kruid,  55-jarig huwelijkjubileum

VERJAARDAGEN
21 juni dhr. H. Bakker



3

MEDITATIEF MOMENT
PINKSTEREN: FEEST VAN HOOP!

Op 5 juni vieren we Pinksteren: het feest van de Geest, het feest van hoop.
Daarover gaat de volgende tekst:
 

Hoop is als een vuur
dat de harten verwarmt.
Een sprankje hoop
kan de innerlijke vonk zijn
die het enthousiasme
voor een betere wereld
doet opvlammen.
Die ons de kracht geeft
om er samen voor te gaan.

Stel je eens voor:
een aarde waar
ieder in zijn eigen taal
en op haar eigen manier
aan vrede werkt.
Waar het niet uitmaakt
of je man of vrouw bent,
blank of zwart, dom of knap.
Omdat ieder mens zich laat leiden
door liefde en verdraagzaamheid,
tegenvuur voor alle brandhaarden van haat.

Stel je eens voor dat
een windvlaag van boven
het vuur van de hoop
nieuw leven in zou blazen.
Dat milde menselijkheid
de kille, koude wereld
op zou warmen.
Dat de kracht van de liefde
ons allen zou omarmen.

Het zou weer Pinksteren zijn.

(Greet Brokerhof-van der Waa)
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Zieken
In onze gedachten en gebeden zijn diegenen onder ons die in de afgelopen 
periode veel te verwerken kregen: het verlies van een geliefd mens, een 
slecht bericht, een ziekenhuisopname, achteruitgang voor wat de gezondheid 
betreft of andere tegenslagen en zorgen.
Wij hopen dat zij zich gesteund mogen voelen door mensen om hen heen en 
de troost van God mogen ervaren.

Troost mij, God, ik schuil bij U.
Ik maak me zorgen
U kent mijn pijn en mijn verdriet.
Zegen mij en schenk mij uw troost.
Sla uw armen van liefde om mij heen.
Geef mij hoop op nieuw leven,
op nieuw perspectief,
want U bent sterker dan de dood.
Op een dag wist U alle tranen weg.
Al het lijden doet U in de diepste zee.
God, ik schuil bij U.
Laat uw troost de vreugde zijn van mijn ziel.

(uit ‘Help ons U te vinden’) 

■ Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
Op 5 juni is het Pinksteren, het feest van de heilige Geest.
De komst van de Geest geeft hoop, zelfs in de meest benarde omstandig-
heden, hoop voor nu en hoop voor de toekomst. Daarover mogen we ons 
blijven verwonderen. We zien uit naar een hoopvol feest.

In de dienst van 12 juni wordt het seizoen 2021-2022 afgesloten en neemt 
een twaalfjarige afscheid van de kinderkerk.
Op deze zondag zal er ook aandacht zijn voor het feit dat Pedra Schoonho-
ven vanwege ziekte haar ambt als ouderling moet neerleggen en stopt met 
het voorzitterschap van de kerkenraad.

In deze dienst spelen stenen een belangrijke rol. Het gaat over stenen met 
een verhaal, stenen met een betekenis. Zulke stenen komen we tegen in de 
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Bijbel en vandaag de dag kun je ze ook zomaar ergens vinden langs de kant 
van de weg, in een bos, bij een meertje, ‘gewone’ stenen of ‘speciale’, de 
zgn.‘happy stones’. Op 12 juni is er na de dienst koffiedrinken.

Zondag 26 juni is er geen dienst in de Wedderwegkerk, maar wordt iedereen 
uitgenodigd om naar het Heeresmeer in Nieuwe Pekela te komen. Daar wordt 
de Beachdienst gehouden, georganiseerd door de kerken in Pekela. Het 
begint om 11.30 uur.
U kunt parkeren bij sporthal De Spil (Beukenlaan 1) en dan het pad volgen 
tussen sporthal en tennisbaan naar het Heeresmeer. Graag eigen stoel en ev. 
parasol meenemen. Na afloop is er soep met brood voor iedereen.
Het thema van deze openluchtdienst is ‘Kleurrijk’, muzikale medewerking 
wordt verleend door het kinderkoor ‘De Kleine Parels’ en voorganger is on-
dergetekende. 

Na zoveel bijzondere diensten in de maand juni breekt er een ‘rustiger’ zo-
merperiode aan als het gaat om de zondagse diensten. Maar dat neemt niet 
weg dat ook elke ‘gewone’ kerkdienst een verrijking kan zijn, waar u die ook 
viert, in de kerk of via kerkdienstgemist thuis of misschien wel in het buiten-
land.

Gemeentelijke activiteiten
In de maand juni zijn al verschillende mensen op vakantie en dat betekent dat 
er weinig activiteiten kunnen worden georganiseerd. Wel is er in juni nog een 
Bijbelstudieavond en wel op 14 juni om 19.45 uur in De Kandelaar.

■  Een hartelijke groet van Simone van de Vrie

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

De 10 Woorden Rap

Ken jij de tien woorden, de woorden één tot tien.
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien!

Deze woorden zijn gegeven als tien vrienden voor het leven:
1  is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.
2  wil zeggen: God en jij, daar horen echt geen beelden bij.
3  dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan. 

De dag van God is nummer 4 een vrije dag voor mens en dier.   
Zodat je week’lijks even voelt, hoe God de schepping heeft bedoeld.
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5  gaat om je ouders en jij, wees goed voor 
elkaar dan leef je blij. Maak niet dood, laat 
6 je horen, knoop dat heel goed in je oren. 
Een maatje is, zegt nummer 7, iets heel 
kostbaars in je leven. Dus luister goed 
naar dit gebod en maak wat heel is niet 
kapot.

8  zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier 
een beestenboel.

9  laat dat vals gepraat, waarmee je and’re 
mensen schaadt.

10  zegt vaar je eigen koers. Wees dan vrij 
en niet jaloers, op wat een ander heeft of 
kan, daar word je ongelukkig van.

Dit zijn de tien woorden, de woorden 1 tot 10.
Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien?      
(Corrie de Geeter)

Ingezonden door Jan de Jonge

Bericht van de SZD

Pinkstercollecte voor de zending

Geest van God, 
leer ons te leven van uit liefde, 
zoals Jezus heeft gedaan.
Leid ons in waarheid,
en wijs ons waar te gaan

Help ons de stilte te zoeken,
als de drukte ons omgeeft,
om bij U te komen, 
als de kracht ons weer ontbreekt.

Wees werkzaam onder ons. 
Ga ons niet voorbij, vervul ons hier en nu. 
Wees welkom Geest van God.

- citaat uit Opw. 788
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Schoolgeld voor kinderen in Oeganda
De scholen in Oeganda zijn weer open. Vanwege de pandemie zijn die lange 
tijd dicht geweest. Toch kunnen veel kinderen, hoewel de scholen nu weer 
open zijn, niet naar school. Veel gezinnen kunnen dit gewoonweg niet beta-
len. Kees en Ilonka Barendse die voor de MAF in Oeganda werken proberen 
deze gezinnen en kinderen daarin financieel te ondersteunen, zodat dit wel 
mogelijk wordt. Het mogelijk maken van scholing van kinderen biedt niet 
alleen toekomst aan kinderen en gezinnen, maar helpt ook bij de opbouw van 
het land zelf. Als SZD helpen wij daar graag aan mee. U ook?

U kunt bijdragen door:
•  uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van uw gemeente o.v.v. 

Schoolgeld Pinkstercollecte SZD 2022
•  uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de SZD, rekeningnr. NL89 

INGB 0000 5138 76 o.v.v. Schoolgeld Pinkstercollecte SZD 2022 en de VEG 
waar u lid bent.

Kijk ook eens op:
www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/nl



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 juli/augustus 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 23 juni 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


