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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

4 september – 9.30 uur
Voorganger: ds F. Praamsma

11 september – 9.30 uur
Voorganger: ds J. van Dijk

18 september – 9.30 uur
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: ds S. van de Vrie

25 september – 9.30 uur
Voorganger: mevr. T. Huizing

2 oktober – 9.30 uur
Start van het nieuwe seizoen
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA
30 augustus – 19.15 uur 
Kerkenraadsvergadering

1 september – 19.30 uur 
Extra ledenvergadering 
in De Kandelaar

2 september – 19.00 uur
Weeksluiting in de Breehorn
door ds S. van de Vrie 

13 september – 19.45 uur 
Bijbelstudie in De Kandelaar

22 september – 19.30 uur 
Gespreksgroep in De Kandelaar
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MEDITATIEF MOMENT
LEVEN ONDER DE REGENBOOG!
Een meditatie bij Genesis 9: 8-17

Toen we in juni, na een weekendje weg, ’s maandags in de auto zaten op weg 
naar huis, was er op de radio een interview met zangeres Desray, winnaar van 
het tv-programma ‘Amazing Grace’.
Zij vertelde wat de kennismaking met gospelmuziek met haar gedaan had.
Zoveel dat zij, terwijl ze niet met geloof en kerk is opgegroeid, in haar fina-
le-lied durfde te zingen over God, die jouw echte kleur ziet.
‘Bij Hem mag je zijn wie je bent’, zei Desray, ‘in al je kwetsbaarheid.’ 
Welke kleur of kleuren je ook hebt of bent.

Ik moest meteen denken aan het verhaal van de regenboog in Genesis 9.
Waarin wordt beloofd dat mensen en dieren in alle soorten en maten mogen 
leven onder dat veelkleurige teken van Gods verbond met heel de aarde.
Door de eeuwen heen heeft de regenboog altijd sterk tot de verbeelding van 
mensen gesproken en dat zal ongetwijfeld ook bij Noach en zijn familie het 
geval zijn geweest. Zeker in hun omstandigheden……
Want hoewel ze de zondvloed hebben overleefd en eindelijk weer vaste grond 
onder de voeten hebben, zijn ze bepaald niet te benijden.
Want als je bedenkt hoe het er om hen heen moet hebben uitgezien.
Alles kapot en verrot, één grote, grauwe puinhoop.
Een beetje zoals op tv-beelden uit oorlogslanden of uit rampgebieden na een 
aardbeving of overstroming.
In- en intriest en je kunt je voorstellen dat mensen die er middenin zitten de 
moed in de schoenen zakt.

Zou Noach dat ook gehad hebben of……….? 
Noach was ‘een rechtschapen man’ , staat er in de Bijbel, en daarmee wordt 
bedoeld dat hij leefde naar de wil van God en goed was voor zijn mede-
mensen. Niets hield Noach tegen om uit te komen voor zijn geloof, om kleur 
te bekennen. Als ik Noach een kleur zou moeten geven -tegenwoordig is 
het nogal in om mensen te typeren met een kleur- als ik hem een kleur zou 
moeten geven dan is het rood: de kleur van de liefde, van gerechtigheid en 
menselijkheid.
Een kleur die in de tijd van Noach schrikbarend schaars was.
Het ontbrak aan respect voor elkaar en voor Gods mooie schepping, 
het was ‘Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.’
Noach zal dan ook een buitenbeentje zijn geweest.
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Stilstaand bij de persoon van Noach ontkomen we niet aan de vraag of wíj in 
onze tijd kleur durven te bekennen, desnoods dwars tegen de stroom in.
Iets om over na te denken.

Zoals gezegd: toen Noach uit de boot stapte en om zich heen keek bleek 
er weinig over te zijn van Gods kleurrijke schepping. Die hadden mensen 
vakkundig naar de gallemiezen geholpen. Of is die zondvloed de boosdoener, 
volgens de schrijver van het Noachverhaal een straf van God.
Het blijft een moeilijk punt: aardbevingen, extreme droogte of extreme regen, 
pandemieën, ziekten en andere ellende: een straf van God of het gevolg van 
ons eigen wangedrag?

Misschien was dit ook voor Noach een moeilijk punt, we weten het niet, wat 
we wel weten is dat Noach dwars door alles heen vasthield aan zijn geloof.
Zodra iedereen de ark heeft verlaten en aan vaste wal is bouwt Noach een 
altaar om daarop een offer te brengen aan de Heer en Hem te danken en te 
eren. Het zou zomaar kunnen dat precies op dat moment de zon door de wol-
ken heen breekt en dat aan de hemel de regenboog verschijnt. 

In Genesis 9: 8-17 gaat het maar liefst tot 3x toe over ‘de boog in de wolken’.
Een boog kun je ook gebruiken als wapen. En laat er nou in de tijd, waarin 
het verhaal van Noach is ontstaan, een heidense god zijn vereerd, die gewa-
pend met pijl en boog in volkomen willekeur zijn giftige pijlen op de mensheid 
afschiet.
Maar zo’n god is de God van Noach beslist niet, de schrijver van Genesis 9 
kan het niet genoeg benadrukken. Want bekijk de regenboog nou eens vanaf 
de plaats van God in de hemel: dan staat die boog precies omgekeerd, daar 
kun je geen pijl mee afschieten en dat is ook helemaal Gods bedoeling niet.
De regenboog omspant juist de aarde als een teken dat de Heer al zijn schep-
selen omarmt met zijn genade, zijn trouw en liefde.
Een liefde zo groot dat Hij zijn enige Zoon Jezus heeft gezonden om de we-
reld, om ons mensen te redden van de ondergang.
Opdat de aarde weer een plek wordt om op te léven, waar alle levende we-
zens, bomen, planten en bloemen in al hun veelkleurigheid tot bloei kunnen 
komen, waar wij mensen wandelen in het zuivere, heldere licht van God, van 
Jezus en alleen in dat licht komen alle kleuren volledig tot hun recht.

Als er Eén is die heeft laten zien dat Gods liefde en trouw onvoorwaardelijk 
zijn en dat iedereen er mag zijn, welke kleur je ook hebt of bent, dan is het 
Jezus. Wie in Hem gelooft en wil leven in zijn geest, die zal alle kleuren een 
kans geven, of het nu gaat om mensen of dieren of de natuur,
die zal zich ook verzetten tegen verdeeldheid en racisme, tegen verspilling en 
milieuvervuiling, tegen oorlog en armoede en ander onrecht.
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Levend onder Gods regenboog kunnen wij, mogen wij in deze wereld het 
verschil maken en toewerken naar een samenleving, waarin alle kleuren er 
mogen zijn en de ene kleur niet minder of meer is dan de andere.

Zegen van de regenboog (een tekst van Janneke Nijboer)
Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

■ ds Simone van de Vrie

Zieken
De zomerperiode zal door iedereen verschillend zijn beleefd. Want het maakt 
veel uit of je gezond van lijf en leden erop uit kon trekken om vakantie te 
vieren of dat je beperkt was in je bewegingsvrijheid vanwege je eigen slechte 
conditie of die van een dierbare. Toch hoop ik dat er voor iedereen in de afge-
lopen zomermaanden goede momenten zijn geweest om met een dankbaar 
gevoel op terug te kijken.

Ons meeleven gaat uit naar diegenen in ons midden die last hebben van 
pijn, vermoeidheid of andere klachten, die zich zorgen maken over hun eigen 
gezondheid of die van familieleden of vrienden.
Maar niet alleen als het om onze gezondheid gaat ook op andere terreinen 
kan het leven weerbarstig zijn en moeten er soms flinke hindernissen worden 
genomen. Of het momenteel nu eb of vloed is in uw, in jouw leven: moge de 
Heer er voor u, voor jou zijn!
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Gebed: ‘Eb en vloed’

Goede God,
in mijn goede en beste momenten weet ik het:
ik geloof in U, ik vertrouw op U, 
zoals een kind vertrouwt op haar vader, zijn moeder.
Want U bént te vertrouwen. 
Maar soms is mijn dagelijks leven weerbarstig. 
Periodes van eb en vloed komen en gaan. 
Vragen dienen zich aan,
antwoorden mag ik hooguit verwachten,
en geloven en vertrouwen moet ik telkens weer opnieuw leren. 
Eerbiedig vraag ik U:
wilt U mij een weg wijzen naar morgen, naar de toekomst. 
En wilt U mij zo troosten en inspireren,
door de kracht van Uw Heilige Geest, die de Trooster zelf is,
en door medemensen heen die leesbare brieven van U zijn.
Verwonderd zal ik ervaren:
U bent er. In U leef, beweeg en ben ik. 
En ik groei in vertrouwen,
dwars door tijden van eb en vloed heen 
de toekomst tegemoet. 
Amen 

(van ds Wim Lolkema, overgenomen uit de Petrus Nieuwsbrief) 

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
In de dienst van 18 september wordt er in de Wedderwegkerk na lange tijd 
weer een doopdienst gehouden. De Heilige Doop zal worden bediend aan 
Levi-Dean Voort. Hij is geboren op 19 januari 2020 en van het begin af aan 
wilden zijn ouders hem graag laten dopen. Maar door de coronapandemie en 
een verhuizing van Muntendam naar Oude Pekela heeft deze bijzondere ge-
beurtenis nog niet kunnen plaatsvinden. Op 18 september is het dan zover en 
we zien uit naar een feestelijke doopdienst. Na de dienst is er koffiedrinken.

Op zondag 2 oktober is de startdienst voor het seizoen 2022-2023.
Deze dienst moet nog worden voorbereid en in het oktobernummer van het 
Venster hoop ik hierover meer informatie te kunnen geven.
Ook de kerkdiensten in september worden uitgezonden  
via www.kerkdienstgemist.nl.
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Extra ledenvergadering
Wanneer dit Venster bij u op de mat valt heeft u als het goed is ook de uit-
nodiging en agenda voor de extra ledenvergadering gekregen, met daarbij 
een begeleidend schrijven. Daarom nu alleen nog een laatste oproep om op 
donderdag 1 september a.s., als u maar enigszins kunt, aanwezig te zijn!

Andere gemeentelijke activiteiten
Voor de Bijbelstudie en de gespreksgroep is in september al een datum ge-
pland (zie de agenda). Maar er zit nog meer in het vat!
Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie met een compleet program-
ma komen voor de 2e helft van 2022.

Tenslotte
Op zondag 19 juni mochten wij samen met de kinderen en kleinkinderen ons 
45-jarig huwelijksjubileum vieren. De vele kaarten en mails met hartelijke 
gelukwensen, die we ontvingen vanuit de gemeente, en het prachtige boeket 
dat we namens u allen kregen hebben zeker bijgedragen aan de feestvreug-
de. Onze hartelijke en welgemeende dank!
Slechts een paar weken later werd er weer een mooi boeket gebracht en een 
kaart met inhoud vanwege mijn verjaardag. Ook hiervoor heel hartelijk be-
dankt!

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Ik hoop dat het een goed 
seizoen wordt met fijne ontmoetingen, mooie geloofsgesprekken, gezellige 
activiteiten. Een seizoen waarin we elkaar vasthouden en mogen ervaren dat 
de Heer in ons midden is.

■  Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Ontdekking in onze vakantie
Trijnie en ik konden dit jaar weer op vakantie. We waren van plan om opnieuw 
met auto en caravan naar Santiago de Compostella te reizen. Dit om nog een 
keer een “pelgrimsreis” te beleven en een pelgrimservaring mee te maken. 

We hadden zelfs onze steentjes uit de Wedderwegkerk (gebruikt met Pasen 
op het houten kruis) meegenomen om bij Cruze de Ferro neer te leggen. Maar 
toen we na enige dagen al diep in Frankrijk waren en op een camping bivak-
keerden, hoorden we de weersberichten in Spanje. Dikke buien trokken over 
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het noorden en er waren bosbranden in de nabijheid van Leon. Beide plaat-
sen moesten we langs om onze eindbestemming te kunnen bereiken. U raadt 
het al, we hebben toen besloten om niet verder te gaan. Toch hebben we 
mooie en waardevolle plekken mogen bezoeken zoals Vézelay, waar de Maria 
Magdalena abdijkerk staat (Sainte Maria Madeleine) en Taizé (oecumenische 
kloostergemeenschap in de buurt van Cluny, hiervan zingen we soms liederen 
in de kerk).

Tijdens onze terugtocht zijn we nog een 
paar dagen in Zuid-Limburg gaan kam-
peren. In die dagen bezochten we een 
voormalig klooster in Wittem. Naast dit 
klooster is een pleisterplaats voor pel-
grims met daarin een algemeen christe-
lijke boekwinkel. Bij het binnengaan van 
deze plek werd ik geraakt door een tekst 
die op een mens-grote banner aan de 
muur was opgehangen. Ik wil deze tekst, 
met toestemming van de bibliothecaris, 
graag met u delen. Ik geef de tekst in de 
originele lettertekens hieronder weer

WELKOM!
We heten iedereen welkom
die alleenstaand, getrouwd, gescheiden,
weduwnaar, hetero, homo of nog weer anders is.

We verwelkomen je,
of je nu als een nachtegaal kunt zingen
of alleen maar in jezelf kunt brommen.

Je bent hier welkom
als toevallige voorbijganger, gelukzoeker,
Godzoeker of nieuwsgierige.

We verwelkomen diegenen
die ouder zijn dan zestig
maar nog niet volwassen zijn,
en tieners die te snel opgroeien.

Klooster in Wittem
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Het maakt ons niet uit
of je roomser bent dan de paus,
of sinds Kerstmis tien jaar geleden
niet meer naar de kerk bent geweest.

We heten iedereen welkom
die denkt dat de aarde plat is,
te hard werkt of lanterfantert.

We bieden een speciaal welkom
aan diegenen die vandaag
een gebed kunnen gebruiken
of die als kind het geloof
door hun strot gedrukt hebben gekregen.

Wij verwelkomen
pelgrims, toeristen, zoekers,
twijfelaars, kaarsjesopstekers … en
JOU!

Bewerking van een tekst in de kathedraal van Coventry (Engeland)

Ingezonden door Jan de Jonge

Bedankt!
Langs deze weg willen we iedereen in onze gemeente bedanken die  
ons 50 jarig huwelijksjubileum tot een feest hebben gemaakt. 
■  Trijnie en Jan de jonge.

Eindelijk een plek voor de antependia
Kent u ze nog? De antependia (kleden voor de liturgie tafel en de kansel) die 
we kregen van Vrije Evangelische Gemeente te Oude Pekela. Ze werden ons 
geschonken bij de opheffing van hun gemeente. We hadden er drie soorten, 
een groen -, een wit - en een paars stel. 

Eindelijk een plek voor de antependia 

 

Kent u ze nog? De antependia (kleden voor de liturgie tafel en de kansel) die we kregen van Vrije 
Evangelische Gemeente te Oude Pekela. Ze werden ons geschonken bij de opheffing van hun 
gemeente. We hadden er drie soorten, een groen -, een wit - en een paars stel.  

 

De kleuren behoren bij de perioden van het kerkelijk jaar. Een set rode (te gebruiken in een 
Pinksterdienst of bevestiging van ambtsdragers) hebben we nooit gehad. 

Onze eigen groene set is naar de VEG te Nieuwvliet gegaan.  

Deze 3 sets, hier boven, waren aangeboden bij de VEG te Bennekom. Maar deze gemeente kon ze 
niet gebruiken, dus zijn terug gekomen naar Veendam. De Protestantse Gemeente Wildervank wilde 
nieuwe kopen en was opzoek. Dit kwam enkelen van onze gemeenteleden te weten en er is contact 
gezocht. Na overleg zijn ze bij PG Wildervank ondergebracht en gaan daar gebruikt worden in de 
erediensten. Daarnaast heeft de PG Wildervank een rode set erbij aangeschaft. Al met al een prima 
plaats voor de antependia. 

Zondag 4 september, om 09.30 uur, in Grote in Wildervank wordt in de startdienst aandacht 
geschonken aan de inwijding van de antependia. 

 

Jan de Jonge 
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De kleuren behoren bij de perioden van het kerkelijk jaar. Een set rode (te 
gebruiken in een Pinksterdienst of bevestiging van ambtsdragers) hebben we 
nooit gehad.

Onze eigen groene set is naar de VEG te Nieuwvliet gegaan. 
Deze 3 sets, waren aangeboden bij de VEG te Bennekom. Maar deze ge-
meente kon ze niet gebruiken, dus zijn terug gekomen naar Veendam. De 
Protestantse Gemeente Wildervank wilde nieuwe kopen en was opzoek. Dit 
kwam enkelen van onze gemeenteleden te weten en er is contact gezocht. 
Na overleg zijn ze bij PG Wildervank ondergebracht en gaan daar gebruikt 
worden in de erediensten. Daarnaast heeft de PG Wildervank een rode set 
erbij aangeschaft. Al met al een prima plaats voor de antependia.

Zondag 4 september, om 09.30 uur, in Grote kerk in Wildervank wordt in de 
startdienst aandacht geschonken aan de inwijding van de antependia.

■  Jan de Jonge
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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 oktober 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 22 september 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


