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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

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

9 oktober – 11.00 uur
Voorganger: ds B. van der Woude

16 oktober – 9.30 uur
Voorganger: ds H.J. Delwig

23 oktober – 9.30 uur
Voorganger: ds F. Praamsma

30 oktober – 9.30 uur
Voorganger: ds A.B. Wolters

Woensdag 2 november – 19.00 uur Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA
6 oktober – 10.00 uur 
Koffiemorgen in De Kandelaar

11 oktober – 19.15 uur 
Kerkenraadsvergadering

25 oktober – 19.45 uur 
Bijbelstudie in De Kandelaar

3 november –  
Gezamenlijke avondmaaltijd in De Kandelaar

VERJAARDAGEN
2 oktober  mevr. L.A.P.M. Kuiper
11 oktober  dhr. K.H. Kruid
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MEDITATIEF MOMENT
HANDEN

In de vijftiende eeuw woonde er in een Duits dorp 
een groot gezin. Om alle kinderen eten te kunnen 
geven, werkte vader Dürer, die goudsmid was, 
achttien uur per dag.
Twee kinderen hadden een droom: ze wilden iets 
doen met hun aanleg voor kunst, maar ze wisten 
heel goed dat hun vader dat nooit zou kunnen 
betalen.
Ze gooiden een muntje op. De verliezer zou in de 
mijnen gaan werken en geld verdienen voor zijn 
broer, zodat die kon studeren. Na vier jaar zou dan 
de winnaar zijn broer laten studeren.

Albrecht won en ging naar de stad. Maar Albert 
werkte vier jaar in de gevaarlijke mijnen en betaal-
de de studie van zijn broer. Albrechts kunstwerken 
werden een succes. Na vier jaar kondigde hij aan dat de tijd gekomen was 
dat nu zijn broer mocht gaan studeren. Maar met tranen in zijn ogen stak 
Albert zijn handen naar voren. 
‘Kijk, mijn handen, na vier jaar in de mijnen: elk botje van elke vinger is 
minstens één keer gebroken, en van de jicht kan ik zelfs geen glas 
meer heffen, laat staan met pen en penseel fijne lijnen aanbrengen op linnen
of perkament. Nee, beste broer, voor mij is het nu te laat….’

Nog altijd bewondert heel de wereld Albrechts kunstwerk Handen.
Het zijn de handen van Albert, die zijn handen ter beschikking 
stelde van zijn broer.

Samen.
Wat kunnen er wondermooie dingen gebeuren als mensen samenwerken….
Door samen te werken kunnen lammen lopen, blinden zien en doven horen.
Wat dat betreft doet Albert Dürer mij denken aan een andere Albert,
Albert Schweitzer. Hij vertelt in zijn boek Over mijn jeugd (1928) over een
oudere man in zijn woonplaats Günsbach. Die was zo doof dat hij in de kerk 
geen woord van de preek verstond. Toch zat hij elke zondag vooraan.
Toen Alberts vader, die daar dominee was, hem eens beklaagde, omdat hij 
niets verstond, 
maar wel aan de kerkdienst deelnam, schudde hij lachend het hoofd en zei:
‘Het samenzijn met de heiligen, dominee, het samenzijn met de heiligen!’
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Beleef het samen!
Samen kom je verder. Samen sta je sterk. De handen van de één kunnen 
doen wat de handen van de ander niet meer kunnen. 
Samen mag je ontvangen, brood breken, brood delen, brood uitdelen.

(Overgenomen uit ‘Dan adem ik’ van André F. Troost)

■ ds Simone van de Vrie

Zieken
Veel mensen ervaren deze tijd als verwarrend en onzeker.
We maken ons zorgen over wat er allemaal op ons afkomt: 
de ene crisis na de andere, of zelfs een heleboel crises tegelijk,
en de ene (natuur)ramp is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan.
Om maar niet te spreken van die ellendige oorlog in Oekraïne, die maar voort-
duurt; van vrouwen die worden onderdrukt, gelovigen die worden vervolgd, 
activisten die voor jaren in een strafkamp verdwijnen enz., enz..
De wereld staat op z’n kop en daarnaast kan ook ons persoonlijke leven op 
z’n kop staan.
Ziekte, pijn, verdriet, gemis, financiële zorgen en nog veel meer:
het kan een zware last zijn waaronder je dreigt te bezwijken.
In de Bijbel worden moeilijke tijden vergeleken met een tocht door de woes-
tijn en een donker dal waar je doorheen moet trekken.
Maar in die woestijn wil God onze reisgenoot zijn en als een zorgzame herder 
leidt Hij ons door dat dal van diepe duisternis.
Moge zijn leiding en liefdevolle aanwezigheid ieder van u de kracht geven die 
u nodig hebt.

Ik zal er zijn

Ik zal er zijn – zo wil Hij heten
die met u gaat door de woestijn,
die nog geen musje zal vergeten –
die draagt wie diep gevallen zijn.

Ik zal er zijn – zo wil Hij heten,
die leed, meer dan wij ooit doorstaan.
Ik zal er zijn – en gij zult weten
dat u een herder voor zal gaan.

(André F. Troost)
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GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
Op zondag 2 oktober is in de Wedderwegkerk de start van het nieuwe 
 seizoen. Het thema van deze startdienst is ‘Aan tafel!’
We zitten in deze dienst niet in rijen, maar rond tafels, een mooie manier om 
elkaar te ontmoeten en het geloof te vieren. Daarbij staat het verhaal van de 
Emmaüsgangers centraal.
Verder delen we brood en druiven als een teken van verbondenheid, ook wel 
een agapèviering genoemd oftewel een liefdemaaltijd, zoals die in de eerste 
christengemeenten gebruikelijk was.
Samen met de kinderen gaan we bezig met het thema ‘Aan tafel!’ Er is deze 
zondag kinderkerk.
Na de dienst drinken we koffie in de kerk met homemade gebak. Daarvoor 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en de opbrengst is voor het nieuwe 
diaconale project: ‘Armoedebestrijding in de regio’.
Op deze startzondag is er ook weer een inzamelingsactie voor de Arme kant 
van Pekela/Voedselbank. Er is dringend behoefte aan groenten in pot of blik.
De startdienst wordt net als de andere kerkdiensten in oktober uitgezonden 
via www.kerkdienstgemist.nl

Andere gemeentelijke activiteiten
Het programma voor de tweede helft van 2022 is in grote lijnen klaar.
In ieder geval liggen de data vast en die kunt u dan ook in uw agenda of op 
de kalender noteren.
Verder wordt u op een later moment tijdig geïnformeerd over aanvangstijd, 
locatie, verdere invulling van een activiteit e.d..

Het programma ziet er als volgt uit:
•  Donderdag 6 oktober, van 10.00 tot 11.30 uur: koffiemorgen 
•  Donderdag 20 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur: activiteit voor de kinderen 

in het kader van de schoenendoosactie
•  Dinsdag 25 oktober, van 19.45 tot 21.15 uur: Bijbelstudie
•  Donderdag 3 november: gezamenlijke avondmaaltijd 

Er kunnen dan ook schoenendozen worden ingeleverd.
•  Donderdag 1 december: muziekavond met Adriaan Mollema,  

die speelt op ‘ons’ orgel uit de AE-kerk.
•  Dinsdag 6 december, van 19.45 tot 21.15 uur: Bijbelstudie 
•  Donderdag 15 december, vanaf 16.00 uur: Kerstviering met maaltijd 

Er kunnen dan ook producten voor de Voedselbank worden ingeleverd.

Behalve de muziekavond met Adriaan, die wordt gehouden in de school waar 
hij werkt, vinden alle genoemde activiteiten plaats in De Kandelaar (zaal 3). 
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Tenslotte
Met pijn in ons hart hebben we op de ledenvergadering van 1 september jl. 
het definitieve besluit genomen om onze gemeente per 31 december 2023 op 
te heffen. We hadden het zo heel graag anders gezien, maar weten dat het 
onontkoombaar is. Toch willen we het hoofd niet in de schoot leggen, maar 
ons uiterste best doen om een goede invulling te geven aan de komende 
periode. In het vertrouwen dat God zijn zegenende handen over ons uitstrekt 
mogen we verder gaan.

Zegen ons God,
op de weg die leidt naar U
zegen ons
op de weg die we gaan

zegen ons zoeken
zegen zelfs onze twijfel
dat wij uw liefde blijven vermoeden

zegen de mensen
zonder wie we niet verder kunnen
zegen de liefde 
die zij brengen

zo vragen wij
gaande van duister naar licht
zo vragen wij voor de tijd die komen gaat.

(naar een zegenbede van Marinus van den Berg)

■  Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Herfst
Na een lange hete zomer in een wereld van droogte, overstromingen, oorlog, 
vluchtelingenstromen en prijsstijgingen, is het uiteindelijk herfst geworden. 
Een herfst die mogelijk verkoeling en rust brengt. Rust om de winter toe te 
laten en de hectische gebeurtenissen in de afgelopen zomer te verwerken. 
Mogelijk komt er vrede in Oekraïne en worden de droge akkers en gronden 
aangevuld met regenwater. Komt er hulp op gang voor mens en dier in de 
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overstroomde gebieden en een oplossing voor de vluchtelingen en de enor-
me prijsstijgingen op voedsel en energie. 
Op 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. We kunnen dan op die 
woensdagavond onze dankbaarheid tonen aan God in de kerk en bidden om 
oplossingen voor de genoemde noden.
In de herfst treffen de boeren al voorbereidingen voor het nieuwe jaar. De 
landerijen worden bewerkt, zodat ze in het voorjaar opnieuw kunnen planten, 
poten en zaaien. Zelfs het winterkoren (tarwe en rogge) wordt in de maand 
oktober al gezaaid, zodat het tijdig in het nieuwe jaar geoogst kan worden.

Ondanks alle rampen in dit jaar is er de hoop en mogen we verwachten dat 
God in het nieuwe jaar ons opnieuw nabij zal zijn. Dit doet me denken aan het 
lied over de zaaier, Lied 764 (Liedboek 2013).

1 Een zaaier ging uit om te zaaien,
 hij zaaide zo wijd als de wind,
 zo wijd als de winden waaien
 waar niemand een spoor van vindt.

2   Een deel van het zaad ging verloren,
 een deel van het zaad werd brood,
 maar niemand weet van te voren
 de weg van het zaad in de schoot.

3   Het wordt op de wegen vertreden,
 het valt in een vruchteloos graf,
 het sterft aan de doornen beneden,
 de vogels van boven af.
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4   De lage, de hoge gevaren
 bedreigen het kiemende graan,
 maar soms kan het openbaren
 de zin van het aardse bestaan.

5   Er is geen verwachting van leven,
 tenzij in de dood van het zaad,
 wij moeten de aarde vergeven
 dat zij ons sterven laat.

6   O Zaaier, ga uit om te zaaien
 de kiem waaruit leven ontstond,
 zo wijd als de winden waaien
 en maak ons tot moedergrond!

Ingezonden door Jan de Jonge

schoenendoosactie
De schoenendoosactie gaat ook dit jaar weer door.
Bij het Venster vindt u de folder.

Erg veel kinderen in landen als 
Togo, Moldavië, Sierra Leone, Bul-
garije, Roemenië, Bosnië en Her-
zegovina leven in bittere armoede.
Ook kinderen in vluchtelingenkam-
pen hebben erg weinig.

Wat zijn ze blij met een mooi ge-
vulde schoenendoos. De kinderen 
gaan donderdag 20 oktober (herfst-
vakantie) aan de slag om dozen te 
versieren. Natuurlijk hopen we ook 
dat u weer meedoet. Waarschijnlijk 
weet u het nog wel maar voor de 
volledigheid nog even het volgende.

De schoenendozen mogen maxi-
maal 12 centimeter hoog zijn en de 
lengte maximaal 34 cm. In de doos 
mogen schoolspullen: schriften, 
pennen, potloden, kleurpotloden, 
gum en puntenslijper, eventueel ook 
liniaal, etui.
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Ook verzorgingsartikelen: zeep, tandenborstel en tandpasta, ook toilettas, 
kam, haarelastiekjes zijn welkom. Graag willen we in iedere doos een knuffel. 
Verder kan de doos gevuld worden met: pop, auto, spelletjes, knikkers, enz. 
Geen vloeibare producten zoals bellenblaas, shampoo.

De gevulde dozen mogen tijdens maaltijd op 3 november worden ingele-
verd maar kunnen ook op 10 november tussen 10.30 en 12.00 uur of op 14 
november vanaf 18.30 uur worden ingeleverd. Natuurlijk mogen er ook losse 
spullen worden gebracht. De envelop voor de verzendkosten mag worden 
bijgevoegd. De dozen kunnen worden ingeleverd op Oude Bos 14.

We hopen dat we ook dit jaar weer op uw bijdrage kunnen rekenen.

■ Trijnie en Truus

Gemeente uitstapje naar Museum De Wachter Zuidlaren.  
Meer dan een molen!
Zaterdag 17 september werden we om 13.00 uur verwacht bij Museum  
De Wachter in Zuidlaren. We waren met 14 personen die hartelijk welkom 
werden geheten door een van de vrijwilligers  en uitleg kregen over wat er 
zoal te zien is. Daarna zijn we als groep naar de molen gelopen waar heel 
veel is te zien. Op de eerste verdieping  heb je de tentoonstellingszolder, met 
wisselende exposities, het kruidenierswinkeltje “De vier geslachten Timmer “ 

De vrouw achter de toonbank vertelde over dit winkeltje:
De familie Timmer begon in Noordlaren omstreeks 1890 met de verkoop van 
kruidenierswaren. Vier geslachten hielden dit vol.
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Het oorspronkelijke winkeltje met inhoud vindt u hier in “De Wachter”.
Je kunt hier je ogen uitkijken aan artikelen en merken, die vaak niet meer te 
koop zijn. En aan elk ervan zit een verhaal. Hier kwamen de herinneringen 
naar boven, want er was nog heel veel wat velen van ons herkenden.Hier 
gaan ook nog steeds de specerijen en snoepjes uit grootmoeders tijd over de 
toonbank.

Ook vind je er de molenmakerswerk-
plaats en de Specerijenmaalderij. De 
specerijenmaalderij is een replica van de 
maalderij die er rond 1900 heeft gestaan. 
Hij heeft een eigen verhaal, dat door de 
vrijwilligers graag aan u wordt verteld. 
De meneer die hiervan vertelde, zette 
de molen in werking en zo konden wij 
zien hoe kaneelstokjes werden gemalen.                                                                                                                                
Voor hen die dat durfden, waren er smalle 
trapjes naar boven waar men naar verschil-
lende zolders kon gaan, oa. de wentelzol-
der, de stellingzolder, de steenzolder, de 
olieslagerij en de machinekamer. Daarna 
verzamelden wij ons bij de bakkerij met 
koffiekamer waar we werden getrakteerd 
op een kop koffie of thee met een gevulde 
koek of appelmeisje, die hier in de bakkerij 
zijn gemaakt. We hebben genoten van een 
interessant uitstapje met warme ontmoetin-
gen.                                         

■ Trijnie de Jonge

Antependia
In het Septembernummer van het Venster hebt u kunnen lezen dat de an-
tependia (kleden voor de liturgietafel en de kansel) die we kregen van de 
Vrije Evangelische Gemeente Oude Pekela naar de Protestantse Gemeente 
Wildervank zijn gegaan. 

Zondag 4 september waren er mensen uit Oude Pekela en van VEG Veen-
dam aanwezig toen de kleden werden ingewijd door Ds Marien Grashoff en 
gemeenteleden. Alle kleuren werden uitgebreid belicht, wanneer deze worden 
gebruikt, wat de betekenis is van de kleur en de afbeelding die er op staat. 
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Groen, paars en wit hebben ze gekregen, rood hebben ze zelf gekocht. We 
mochten nog onze medewerking verlenen in de dienst. Wij mochten aange-
ven waarvoor de collectes waren, onze voorkeur ging uit naar de voedsel-
bank. Deze heeft € 483,00 opgebracht. Na afloop was er koffiedrinken en een 
“high tea”

Bericht vanuit de Grote Kerk te Veendam    
Concert op 1 oktober

Op zaterdagavond 1 oktober komt het koor Choral Voices uit Groningen  
naar de Grote Kerk Veendam voor een concert met (kerk)muziek in Engelse 
traditie. Daarbij is (voorlopig voor het laatst i.v.m. restauratie) het grote orgel 
te horen. Organist is Mannes Hofsink, dirigent is Daniël Rouwkema.
Choral Voices uit Groningen krijgt in binnen- en buitenland lovende recensies 
voor hun interpretatie van Engelse koormuziek. In stad en provincie is veel 
waardering voor hun maandelijkse ‘Evensong’ in de Nieuwe Kerk. 
Het koor zal als bijzonderheid niet alleen voorin de kerk zingen, ze kiezen ook 
positie op de eerste verdieping, in de ruimte waar Hofsink achter het klavier 
zit (de orgelkamer of organistenkamer). 

Dat het orgel echt concert-kwaliteit heeft, is goed te horen in de muziek uit 
de typisch Engelse Evensongs. Koor en orgel wisselen elkaar af en pakken 
beurtelings of samen flink uit. Ook zal het orgel solo te horen zijn. 
Het concert begint om 19.30 uur. De entreeprijs is inclusief een concertpro-
gramma. In de pauze zijn consumpties te koop. De eindtijd zal ca. 22.00 uur 
zijn.



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 november 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 27 oktober 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


