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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

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

10 juli – 9.30 uur
Voorganger: dhr J. Zwinderman

17 juli – 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie

24 juli – 9.30 uur
Voorganger: ds A.B. Wolters

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

7 augustus – 11.00 uur
Voorganger: ds B. van der Woude

AGENDA
8 juli – 19.00 uur 
Avondmaalsviering in de Breehorn
o.v.v. de VEG Veendam

12 juli – 19.15 uur 
Kerkenraadsvergadering

30 augustus – 19.15 uur 
Kerkenraadsvergadering

1 september – 19.30 uur 
Extra ledenvergadering 
in De Kandelaar

HUWELIJKSJUBILEUM   
10 juli fam. H.K. Smit - 35-jarig huwelijksjubileum

14 augustus – 9.30 uur
Voorganger: ds H. van der Zwaag

21 augustus – 9.30 uur
Voorganger: ds A.B. Wolters

28 augustus – 9.30 uur
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds S. van de Vrie
Na de dienst koffiedrinken

4 september – 9.30 uur
Voorganger: ds F. Praamsma
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MEDITATIEF MOMENT
VRIJ

Het is nog vroeg in de morgen. 
Zojuist ben ik uitgerust wakker geworden.
Ik kijk op de klok. Zeven uur! Gisteren ben ik om elf uur gaan slapen!
Acht uur geslapen! Dat is lang geleden…. Dat mag warempel wel in de krant.

Acht uur niets doen. Is dat normaal? Blijkbaar.
Blijkbaar heeft onze goede God het menselijk leven zo ingericht dat je dage-
lijks ongeveer een derde van je tijd niets doet.
Een derde! Helemaal niks. Niente!

En dan daarbij te bedenken dat diezelfde goede God ons ook nog eens de 
opdracht heeft gegeven om van de zeven weekdagen er telkens één te reser-
veren voor rust….
Sabbat. Rustdag. Heerlijk nietsdoen. Geen verplichtingen, geen huiswerk, 
geen tuinwerk, lekker helemaal niets. 
Ja, dingen die je leuk vindt, echt heel graag doet, die mag je natuurlijk doen. 
Stel je voor dat dat niet zou mogen – wat een vreemde, wereldvreemde God 
zouden we dan hebben!
Nee, het gaat om dingen die je graag op z’n tijd nu eens even niet doet.

Vrije tijd. Tijd om vrij te zijn. Elke dag acht uur. Elke week een dag.
Wat een luxe! Maar -zo toetert een stemmetje in mijn oren- dan moet je je 
vrije tijd wel zinvol besteden!
Aan de slag jij, iets zinnigs doen, tot een zegen zijn voor je medemens!
En voor je het weet vullen we die dagelijkse acht uren en die wekelijkse ene 
dag met ik weet niet hoeveel nuttige, zinnige en zegenrijke activiteiten.
Doodmoe word je ervan. Zo moe dat we nauwelijks meer beseffen dat het 
gaat om vrije tijd.
Maar je moet op zondag toch naar de kerk? En je mag je oude ouders toch 
niet aan hun lot overlaten?
En je moet je toch bekommeren om je eenzame buren? En je moet…..
Er moet niks. Toen God de opdracht gaf om wekelijks een dag te rusten van 
al ons geploeter is over kerkgang en bezoek aan ouders niet gesproken.

Nu heb ik het voorgaande natuurlijk met een knipoog geschreven, maar de 
kern ervan zou ik graag willen vasthouden. Er moet niets!
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In de kerk zingen we samen Gods lof (wie de tijd van de coronacrisis mee-
maakte, weet dat niets heerlijker is dan dat) en je moet er niet aan denken dat 
oude ouders of alleenstaande buren in eenzaamheid wegkwijnen, maar -ik 
blijf mijn eindje vasthouden- er móet op die dagen niets!
We mogen tot rust komen. Op adem komen - het enige dat ‘moet’.

Zinvolle vrije tijd.
Het is nog vroeg in de morgen. Hoe zinvol zijn mijn laatste acht uren ge-
weest? Ik heb niets gedaan. Ik heb mijn kostbare tijd ‘verslapen’.
En zo heb ik precies gedaan wat mijn goede God graag wilde dat ik vannacht 
zou doen.
Heerlijk toch?

Ons leven is een tocht. Een ademtocht.
Ons leven is een vluchtige poging om in de stemming te komen,
een korte opmaat voor de grote Rust die komt.

(naar een meditatie van André F. Troost uit ‘Dan adem ik’)

Zieken
Op zaterdag 28 mei kwam mevr. A. Halmingh-Piening ongelukkig te vallen 
en moest een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. Gelukkig heeft ze 
geen blijvende schade opgelopen, al heeft ze nog wel een poos last gehad 
van deze pijnlijke val.

In onze kleine gemeente, in onze familie- en vriendenkring, in onze woon-
plaats, in ons land, overal op de wereld zijn mensen, die het zwaar hebben, 
en misschien zijn wij zelf één van die mensen.

Laten we naar elkaar omzien! Een hartelijk gebaar, een luisterend oor, een 
helpende hand, oprechte belangstelling: het kan zoveel betekenen!
Ik hoop dat in deze zomermaanden voor iedereen die dit leest de zon vaak 
mag schijnen, letterlijk, maar ook figuurlijk, en eenzame, vermoeide, verdrieti-
ge harten zal verwarmen met kleine stralen van liefde.

Zoals een bloem de zon nodig heeft
om bloem te worden,
zo heeft een mens de liefde nodig
om mens te worden en te zijn.

(Phil Bosmans)

■ Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie
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GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten
In de dienst van zondag 10 juli zou ds H.J. Delwig voorgaan, een emeri-
tus-predikant uit onze Bondsgemeenschap, die ook in onze gemeente meer-
dere keren gastvoorganger is geweest. Omdat hij een ingrijpende operatie 
moet ondergaan heeft hij helaas moeten afzeggen.
Een gemeentelid van de Protestantse gemeente Oude Pekela, dhr Jakob 
Zwinderman, zal nu de dienst op 10 juli leiden.
Op 17 juli hoopt uw eigen predikant voor te gaan en op de zondagen daarna 
zullen er gastsprekers zijn.
Op 28 augustus, de laatste zondag van de zomervakantie, vieren we samen 
het Heilig Avondmaal. Het is een zittende viering waarbij voor iedereen van 
tevoren een stukje brood en een bekertje druivensap worden klaargezet. 
Na de dienst is er gelegenheid om de ontmoeting met elkaar voort te zetten 
tijdens het koffiedrinken in Het Anker.
Het is een voorrecht om ook in de zomerperiode elke zondag de eredienst te 
mogen vieren in de kerk, maar ook thuis of elders via kerkdienstgemist.

Extra ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering op 26 maart 2019 is er een voorstel aangeno-
men waarin het volgende staat:
‘De VEG Veendam heeft het voornemen om tot en met 31 december 2023 te 
blijven bestaan….’
Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en komt de datum van 31 december 
2023 dichterbij. Met het oog op allerlei dingen die geregeld moeten worden 
zullen we binnenkort een definitief besluit moeten nemen over de opheffing 
van onze gemeente.

Daarom zal er op donderdag 1 september a.s. om 19.30 uur in De Kandelaar  
een extra ledenvergadering gehouden worden.
Het is belangrijk dat bij een dergelijk ingrijpend besluit zoveel mogelijk ge-
meenteleden aanwezig zijn en daarom willen we u vragen om de datum van 1 
september alvast te noteren in uw agenda of op de kalender.
Enkele weken voorafgaande aan de extra ledenvergadering krijgt u een uitno-
diging en agenda.

Gemeentelijke activiteiten
Na de zomervakantie komt er een programma van activiteiten voor de 2e helft 
van dit jaar. We zijn blij met de ideeën die zijn aangedragen op de ledenjaar-
vergadering in april jl.. Het gaat vast lukken om een mooi programma samen 
te stellen.
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Tenslotte
Meer nog dan in andere maanden wordt er in de zomerperiode heel wat 
 afgereisd. Mensen maken korte of lange reizen, trekken erop uit met de auto, 
het vliegtuig, de trein of de fiets of kiezen voor een wandelvakantie.
Reizen is echter voor lang niet iedereen weggelegd en daarnaast zijn er ook 
mensen die het liefste thuis zijn.

Maar er is een reis die we allemaal maken en daarover gaat onderstaande 
tekst, die ik kreeg van Ludy Kuiper.

Goede reis

Als je een verre reis gaat maken moet er 
heel wat bagage mee.
Weken van tevoren bedenk je al wat je
allemaal moet inpakken.
Sommigen gaan een avontuurlijke reis
maken naar het buitenland.
Ze willen kriskras door het land trekken
zonder een gids.

Abram maakte ook een lange reis.
Hij had geen idee waar hij terecht zou komen,
maar hij nam wel een Gids mee die hem
leidde.
Doordat hij deze gids vertrouwde, kwam hij
in het land dat hem was beloofd.

Wij reizen niet slechts in onze vakanties,
maar vervolgen iedere dag onze levensreis.
Het kan een lange reis zijn die niet altijd
soepel verloopt.
Onderweg komen we soms obstakels tegen;
ieder leven kent zijn eigen hindernissen.
En soms….. soms kun je bijna niet meer verder.
Neem Jezus mee als reisleider op je levensreis!
Deze Gids laat ons nooit in de steek.
Hij wijst de weg.

Ik wens u en jou in deze zomertijd een goede reis!

■  Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie
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BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Bericht uit de gemeente

Gods tuin
O, daar te mogen groeien,
met heel die bloemenschaar.
In liefde openbloeien,
zo, met en voor elkaar.
Een zee van warme kleuren
en elke bloem apart,
verspreidt haar milde geuren
ja, recht vanuit het hart.
Papavers, lelies, anjers,
’t viooltje, de margriet,
de mini’s, midi’s, kanjers
en de vergeetmijniet.
Ik zie er korenbloemen,
jasmijn en gladiool,
te veel om op te noemen,
bescheiden, stoer, frivool.
En al die bloemen samen,
van roos tot anemoon,
daarvan kent U de namen,
van tulp tot duizendschoon.
En denkt de kleine anjer:
Ik krijg niet zoveel roem,
want ik word nooit zo’n kanjer
als daar, die zonnebloem?
Vergeet het niet, elk bloempje,
ja, zelfs de kleinste stek,
krijgt van de grote Tuinman
een hele eigen plek …

Gedicht: Maria Riksten-Brouwer
Foto: Bloemenveld bij Holwerd van Hans Graas

Ingezonden door Jan 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 september 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 25 augustus 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


