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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

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

6 november – 11.00 uur
Voorganger: ds G.W. van der Werff

13 november – 9.30 uur
Voorganger: ds M. Grashoff

20 november – 9.30 uur
Eeuwigheidszondag
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA
3 november –  18.00 uur
Gezamenlijke avondmaaltijd in De Kandelaar

12 november –  Bondsvergadering

17 november – 10.00 uur 
Koffiemorgen in De Kandelaar

18 november –  19.00 uur
Weeksluiting in de Breehorn 
door ds S. van de Vrie

22 november – 19.15 uur 
Kerkenraadsvergadering

1 december – 19.30 uur 
Muziekavond met Adriaan Mollema
in Stadskanaal

6 december – 19.45 uur 
Bijbelstudie in De Kandelaar

27 november – 9.30 uur
Eerste zondag van Advent
Voorganger: ds S. Rienstra

4 december – 9.30 uur
Tweede zondag van Advent
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds S. van de Vrie
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VERJAARDAGEN
12 novmber mevr. J.S. Uijen-Deuze

MEDITATIEF MOMENT
HERFST

Gods lof draag ik door de seizoenen;
zijn daden houden stand.
Ik zal als een olijfboom groenen,
beschaduwd door zijn hand.
Wij wachten, aan U toegewijd,
uw goede aanwezigheid.
(Psalm 52: 5)

Bij herfst denk ik aan de kleur bruin. Aan vallende bladeren. Aan minder. 
Er is minder licht; het is minder warm en minder groen. 
De natuur is op haar retour.
De herfst is ook een periode met wisselvallig weer. 
Zachte zonnige periodes worden afgewisseld door wind en regen.
Zo is het ook vaak in ons leven. 
Soms kabbelt het vrolijk voort, maar soms ook kan het flink stormen in je 
leven.
Het bovenstaande lied is een goed lied om de herfststormen mee tegemoet 
te treden.
Het is een lied dat uiting geeft aan het geloof dat je hoe dan ook veilig bent bij 
God.
Ik geloof dat God over mij waakt.
Ik geloof dat God goed is.
Dat geloof wordt vaak aangevallen door angst, twijfel en moeite.
Het is vaak een geloof tegen de klippen op.
Dat God goed is – ook als het leven naar menselijke maatstaven niet goed is.
Maar wel een geloof om je aan vast te houden.
Zijn goedheid houdt ons staande.

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

■ ds Simone van de Vrie
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Zieken
Hoe belangrijk een goede gezondheid is merk je des te meer wanneer er aan 
je gezondheid iets of veel gaat mankeren.
Het kan gaan om een langzaam proces van krachten die minder worden of 
pijn die toeneemt en daar moet je dan ‘mee leren leven’, hoe moeilijk ook, 
want dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Maar het kan ook gebeuren dat ziekte je van het ene op het andere moment 
overvalt of dat je slecht nieuws krijgt te horen, waardoor je danig van slag 
bent. Onze gedachten, gebeden en meeleven gaan uit naar diegenen uit ons 
midden die veel te verwerken hebben, omdat ziekte, met alles wat daarbij kan 
horen aan onderzoeken, behandelingen, teleurstelling en onzekerheid, hun 
leven op z’n kop zet.

Naast ziekte kunnen er ook andere grote zorgen zijn die het leven zwaar 
maken. Moge de Heer, onze God, iedereen die het moeilijk heeft ‘kracht naar 
kruis’ geven

O God,
dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.
(Ad den Besten)

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
In de Wedderwegkerk zijn er slechts een paar avonddiensten per jaar en de 
dienst op woensdag 2 november a.s. is er één van. Deze dienst zal staan in 
het teken van Dankdag voor gewas en arbeid. Diezelfde avond is er om 20.00 
uur een gemeentevergadering waar ook gasten en gastleden hartelijk welkom 
zijn.

Op 20 november sluiten we het kerkelijk jaar af met een gedachtenisdienst. 
We gedenken hen die van ons zijn heengegaan en iedereen is in de gelegen-
heid om een waxinelichtje aan te steken. Na de dienst is er koffiedrinken en 
gelegenheid voor ontmoeting.

De zondag daarna, 27 november, begint er een nieuw kerkelijk jaar en vieren 
we de eerste zondag van Advent. Er is aandacht voor het Advents- en Kerst-
project ‘Levenslicht’, één van de kinderen steekt de eerste Adventskaars aan 
en we zingen samen het projectlied. 
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Op 4 december gaan we verder met het project en vieren we het Heilig 
Avondmaal. Zo mogen we vol verwachting op weg gaan naar het feest van de 
komst van Jezus, die zijn licht wil laten schijnen in onze donkere wereld en in 
onze vaak zo bezorgde en onrustige harten.
Alle kerkdiensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Andere gemeentelijke activiteiten

Gezamenlijke maaltijd
Op donderdag 3 november gaan we met elkaar ‘aan tafel’. U wordt van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven. De maaltijd begint om 18.00 uur en wordt 
gehouden in De Kandelaar. Nadat we gegeten hebben drinken we nog een 
kop koffie of thee en zal ds Simone van de Vrie kort iets vertellen over gastlid-
maatschap. De opbrengst van de maaltijd is, na aftrek van de onkosten, voor 
Oekraïne en dat bedrag wordt aangevuld uit de gemeentekas.

Op 3 november kunnen ook gevulde schoenendozen of losse spullen voor de 
schoenendoosactie worden ingeleverd. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur, 
maar moet u na de maaltijd weg vanwege andere verplichtingen dan kan dat 
natuurlijk.

Koffiemorgen
Op donderdag 17 november houden we weer een koffiemorgen, van 10.00 
tot 11.30 uur in De Kandelaar. Net als de eerste keer is er volop gelegenheid 
om met elkaar te praten en daarnaast gaan we bingo spelen. Wilt u een prijsje 
meenemen?

Muziekavond
Toen onze kerk werd verkocht is het orgel naar onze organist Adriaan Molle-
ma gegaan, die er een mooie plek voor heeft gevonden in de school waar hij 
werkt: de Meidoornschool in Stadskanaal (Vlaanderenlaan 7).
Op donderdag 1 december zal Adriaan voor ons nog een keer het orgel uit 
de AE-kerk bespelen en zal hij ons begeleiden bij het zingen van een aantal 
mooie liederen. Muziek en zang in de sfeer van Advent!
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de muziekavond met Adriaan op de 
Meidoornschool, die begint om 19.30 uur.
Hebt u geen vervoer naar en van Stadskanaal neem dan contact op met Piet 
Deuze (tel. 632333).

Om ook alvast te noteren:
•  Donderdag 15 december, van 16.00 uur tot ongeveer 19.00 uur:  

Kerstviering met broodmaaltijd
•  Donderdag 12 januari 2023, van 15.00 tot 17.00 uur:  

Nieuwjaarsbijeenkomst.
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Tenslotte
Ter afsluiting van de kerkenraadsvergadering van 5 oktober jl. las Truus Deuze 
het volgende gedicht, dat we graag aan de lezers van ons ‘Venster’ willen 
doorgeven:

Uitnodiging

Elke dag is een uitnodiging
om goed te zijn voor jezelf
om jezelf op te bouwen
Elke dag is een uitnodiging 
om jezelf te oefenen
in waardering voor dit leven
in waardering voor je kunnen
Elke dag is een uitnodiging 
om je te verwonderen
over zoveel goeds in anderen
over zoveel verlangen naar liefde
Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg
om aandachtig te leven
Elke dag is een uitnodiging
om elkaar te bemoedigen
om te bouwen aan een wereld van liefde.

(Marinus van den Berg)

■  Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

BERICHTEN
Bericht uit de gemeente

Aan tafel door de Voedselbank
“Aan tafel” is dit jaar het kerkelijk jaar thema. De bedoeling is om samen aan 
tafel te gaan en te eten. Dit kan met familie en vrienden thuis, maar ook wel in 
de kerk met gemeenteleden en vrienden. Onder het eten kunnen we dan met 
elkaar praten over alledaagse dingen maar ook over ons geloof. Al met al kan 
het een gezellig samen zijn worden. Maar wat…, als er mensen zijn die zich 
buitengesloten voelen omdat ze op het eind van een lange tafel zitten zonder 
gesprekspartners in de buurt. Of nog erger, iemand is niet uitgenodigd maar 
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vergeten door de organisatoren. De eerste kan in ieder geval zijn/haar buik 
vullen maar de tweede heeft helemaal niks. 

Jezus kwam deze vergeten mensen wel tegemoet. Hij nodigde ze uit, of 
nodigde zichzelf uit, om te gaan eten. Kijk daarvoor maar eens in het Lucase-
vangelie. Thuis bij Zacheüs, samen met de Emmaüsgangers, bij Martha en 
Maria thuis en het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen voor zijn sterven. 
Aan de hand van de maaltijden die beschreven staan in dit Evangelie maakt 
Jezus duidelijk hoe we zo anderen tot zegen kunnen zijn. Het was nooit de 
bedoeling dat de kerk alleen maar heilige diensten ging houden in heilige 
gebouwen uitgevoerd door vrome mannen in lange gewaden. Hij brengt 
ons terug naar waar we thuis horen... aan tafel voor een maaltijd - een feest 
eigenlijk. 

Een maaltijd delen is dus een 
feest. Zo is het de laatste 
weken feest geworden in de 
Voedselbank van Veendam. 
We mogen de komende maan-
den de Voedselbank Stads 
Wolde ondersteunen. Dit is 
een nieuw op te zetten Voed-
selbank voor heel Westerwolde 
en Stadskanaal. Het vervangt 
de oude Zuid-Oost Gronin-
gen Voedselbank die door 
mogelijke fraude ten onder 
is gegaan. Wij, van Veendam 
kregen tijdelijk de cliënten van 
Stads- Musselkanaal toegewe-
zen en mogen elke donderdag 
en vrijdag een voedselpakket 
verstrekken aan 120 mensen. 
Een hele klus maar het geeft 
enorm veel voldoening aan 
onze vrijwilligers. 

Onze vrijwilligers zijn niet allemaal gelovig maar zonder er bij stil te staan, 
vervullen ze wel de opdracht van Christus om aan de armen te geven wat no-
dig is. Is het niet zo, dat wat je geeft aan je medemens je eigenlijk aan Jezus 
geeft?

■ Jan de Jonge



8

Bericht van de oecumenische werkgroep Vorming en Toerusting
(waarin ook de VEG Veendam vertegenwoordigd is) 
 
Gesprekskring over lastige Bijbelverhalen 
Vier ochtenden in Veendam o.l.v. ds. Hilde van der Zwaag-Visscher

Soms lees je Bijbelverhalen die voor ons vreemd of bizar of zelfs weerzin-
wekkend zijn. Moord en doodslag, oorlogen, dronkenschap, familiedrama’s… 
Teksten die ons verwarren en die we niet graag lezen. Ze druisen in tegen 
onze wetgeving, onze normen en waarden, onze rechtsorde, onze humaniteit. 
Zeker als God hierin een rol speelt, roept dat veel vragen op. Wat moeten we 
ermee? Moeten we zulke teksten maar overslaan en negeren? Of zoeken we 
naar een uitleg waar we in onze tijd wél mee uit de voeten kunnen? 

We willen het er toch eens over hebben, en dat doen we in vier bijeenkom-
sten, aan de hand van het boek ‘Vreemd en bizar’ van dr. Piet Schelling, eme-
rituspredikant en publicist. Met zijn handreiking voor het lezen van Bijbelver-
halen vullen we de eerste ochtend. Op de andere ochtenden worden enkele 
van die vreemde, verwarrende verhalen uit het boekje volgens die handrei-
king besproken. Het is niet nodig het boekje aan te schaffen (maar het mag 
natuurlijk wel…). Er wordt een kleine bijdrage voor de koffie / thee gevraagd, 
maar laat dit geen drempel voor deelname zijn. 

Data, tijd en plaats: 2, 16, 30 november en 14 december, van 10.00 – 11.30 
uur, in ’t Centrum naast de Grote Kerk, J.G. Pinksterstraat 5 te Veendam.
Wie interesse heeft, is van harte welkom om mee te doen! 
Opgave bij ds. Hilde van der Zwaag-Visscher, e-mail:  
predikantpknveendam@gmail.com of tel. (0598) 769 044. 

Schoenendoosactie 
20 oktober zijn we met een paar 
kinderen (de anderen waren op va-
kantie) begonnen met het versieren 
en inpakken van schoenendozen.
Omdat we met een klein groepje 
waren hebben we het dit jaar thuis 
gedaan. Er zijn al mooie spullen 
binnen. We hopen natuurlijk op 
meer dozen. 

In het vorige Venster en in de folder 
die u de vorige maand hebt gekre-
gen staat wat er allemaal in een 
doos mag.
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U mag uw doos, losse spullen en/of envelop met bijdrage verzendkosten op 
3 november inleveren tijdens de gezamenlijke maaltijd in de kandelaar.
Ook mag u uw spullen inleveren op donderdag 10 november tussen 10.30 en 
12 uur of op maandag 14 november vanaf 19.00 uur.

■ Trijnie en Truus

Koffiemorgen
Iedereen van onze gemeente was voor Donderdag 6 oktober  uitgenodigd 
voor een koffiemorgen. Zes mannen en zeven vrouwen gaven hieraan gehoor. 
Na een welkomwoord en een korte meditatie door onze predikant  Simone 
van de Vrie  en nog een kop  koffie,  gingen we onder leiding van  Nanda  aan 
de slag om een boekenlegger of een sleutelhanger te maken. Ieder had er 
veel plezier in en het resultaat was erg mooi.

17 november hebben we weer een koffiemorgen. We zullen dan onder leiding 
van Gina Uijen bingo spelen. Als ieder een presentje meeneemt voor de bingo 
dan zijn er ook prijsjes te winnen. We beginnen om 10.00 uur in de Kandelaar. 
Van harte welkom!
■ Trijnie de Jonge
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Vorming en Toerusting

In november hebben we bij Tiny 
Meijer van Voordoor uit Wildervank 
twee avonden kunnen plannen, n.m. 
Woensdag 16 en 23 November, om 
een gaarstoof te maken. Deze avon-
den beginnen om 19.30 uur.

Een gaarstoof is een moderne 
uitvoering van de vroegere hooikist. 
In de hooikist werd het eten van de 
arbeider op het land warm gehou-
den en te garen. Het is duidelijk dat 
je met de gaarstoof minder energie 
gebruikt en daardoor meewerkt aan 
CO2-reductie. De kosten zijn € 25,00 
inclusief materiaal.

U gaat dan naar huis met uw eigen gaarstoof. Als u een naaimachine hebt 
neemt u deze dan mee. Hebt u geen naaimachine dan kunt u er  een  van 
Tiny Meijer gebruiken. Er kunnen 5 personen aan deelnemen.
Opgave bij Tiny Meijer tel: +31 6 21713739 of per email htmes01@gmail.com
Adres :J. Kammingastraat 16, 9648 KE Wildervank              

■ Trijnie de Jonge

Kledingactie
7 en 8 oktober hebben we weer een kledingactie gehouden voor Oekraïne.
In het voorjaar was er ook al een inzameling. Door de oorlog in Oekraïne zijn 
er niet alleen vele mensen gevlucht naar het buitenland maar ook in het wes-
ten van Oekraïne zijn heel veel  vluchtelingen vanuit het oosten van het land 
hier ondergebracht. Ook bij onze werkers zijn er veel. In de kerk verblijven 30 
mensen, maar ook bij de mensen thuis worden er  velen geplaatst. Met de 
winter voor de deur én omdat deze mensen  niets konden mee nemen is er 
een groot gebrek aan kleding, beddengoed en vele andere goederen bv luiers  
etc.

Op vrijdagavond en zaterdagmorgen zijn er toch weer 126 dozen ingepakt 
en samen met de 42 dozen van Oude Pekela en Winschoten hebben Jan 
de Boer, de 168 dozen in een  grote bestelbus  van hem, samen met Jan de 
Jonge nog op Zaterdagmiddag naar Bennekom gebracht.
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Hier worden alle spullen die in andere gemeenten worden ingezameld bijeen 
gebracht en zo gauw als het mogelijk is naar Oekraïne gebracht. Het moet er 
wel veilig zijn. Kort geleden zijn er ook bommen afgevuurd naar deze regio. 
Gelukkig hebben ze deze kunnen onderscheppen.
We hopen en bidden dat het mogelijk zal zijn.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.  

■ Trijnie 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 december 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 24 november 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


