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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

4 december – 9.30 uur
Tweede zondag van Advent
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds S. van de Vrie

11 december – 11.00 uur
Derde zondag van Advent
Voorganger: ds B. van der Woude

18 december – 9.30 uur
Vierde zondag van Advent
Voorganger: ds S. van de Vrie

24 december – 19.30 uur
Kerstavonddienst
Voorganger: ds S. van de Vrie
M.m.v. het ‘Interkerkelijk Mannenkoor Scheemda’

AGENDA
1 december – 19.30 uur 
Muziekavond met Adriaan Mollema
in Stadskanaal

6 december – 19.45 uur 
Bijbelstudie in De Kandelaar

15 december – 16.00-19.00 uur
Kerstviering met broodmaaltijd
in De Kandelaar

HUWELIJKSJUBILEA
16 December familie E. Piening - 45 jaar
21 december familie B. Halmingh - 55 jaar

25 december – 9.30 uur
Kerst
Voorganger: ds S. van de Vrie

31 december – 19.00 uur
Oudejaarsdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie

1 januari – 9.30 uur
Nieuwjaarsdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie
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MEDITATIEF MOMENT
Bij het verhaal van Jozef vanaf Genesis 37 

Verwachten
een typisch menselijke bezigheid.
Iemand verwachten,
iets tegemoet zien,
ergens op rekenen,
ernaar toe leven.
Een vrouw verwacht een kind,
uitzien
naar een nieuw begin van leven,
een loper uitleggen
naar morgen
naar de toekomst.
Leven zonder verwachting
is een doodlopende weg.
‘Morgen wordt het beter’,
het is een zucht van mensen
die moegestreden zijn.
Verwachten is een brug slaan,
over de brug komen.
Het is leven met open ogen en oren
en zich niet laten verdoven,
zelfs niet als horen en zien je vergaat.
Verwachten is geloven dat
  ‘er een Ander is
   die komen moet.’                  (Erik Stijnen)

‘Verwachten: een typisch menselijke bezigheid.’
Een andere schrijver zegt het nog sterker: ‘de mens is verwachting’.
Maar of dat voor iedereen opgaat?
Voor iemand als Jozef uit het Bijbelboek Genesis bijvoorbeeld?

O ja, er was een tijd dat deze Jozef veel van het leven verwachtte.
In die tijd had hij ook de prachtigste dromen. Dromen, waarin Jozef zelf
het stralende middelpunt is en anderen zich voor hem buigen.
Jozef had hoge verwachtingen. Te hoog?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hoogmoed hem niet vreemd was. 
En ‘hoogmoed komt voor de val’, zegt men.
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Hoe dan ook: Jozefs leven is anders verlopen dan hij had verwacht, heel an-
ders. Hij werd geen heer, maar een knecht; niet verhoogd, maar vernederd.
Tot tweemaal toe werd hij in de put gegooid: eerst in zijn eigen land Kanaän
en later in het vreemde Egypte, in een gevangenis. Vermoedelijk een donker 
hol onder de grond. Geen mens die aan hem denkt.

Wat kan het in het leven anders gaan dan je verwachtte, droomde….
Een nachtmerrie kan het worden. Ach, ik hoef u niets te vertellen.
Er zullen er onder u zeker zijn die met Jozef kunnen meevoelen: diep in de 
put, gevangene….
Gevangene van ziekte en pijn, van verdriet om wie je hebt verloren, gevange-
ne van een onberedeneerbare angst, van akelige herinneringen…….
Je komt er niet uit.
Verwachtingen zijn de bodem ingeslagen, hoop is vervlogen. Moeilijk te rij-
men met Advent: tijd van hopen en verlangen en verwachten dat ‘de duister-
nis gaat wijken’ en ‘een nieuwe dag gaat prijken’.

Het wonderlijke is dat Jozef ondanks alles wat hij meemaakte, een mens met 
verwachting bleef of geworden is, een Adventsmens. Al zal hij vast en zeker 
ook zijn momenten van twijfel hebben gehad. In de donkere gevangenis van 
Jozef valt een straal binnen van Gods zonnige toekomst!

Hoort toe, gij zwaarbeproefden,
uw Koning is niet ver!
Voor wie in ’t duister toefden,
rijst nu de Morgenster.

Vol verwachting mogen wij uitzien naar wat komen gaat!
 
■ ds Simone van de Vrie

Zieken
December staat bekend als een feestelijke maand, maar onze eigen om-
standigheden kunnen in schril contrast zijn met al die feestelijkheid. Ziekte, 
zorgen, financiële problemen, angstige vooruitzichten, gemis, eenzaamheid: 
het kan deze maand tot een moeilijke tijd maken.
We hopen en bidden dat juist in deze laatste maand van het jaar het licht van 
God zal schijnen in donkere levens en troost zal brengen in verdrietige harten.

De dagen worden korter.
De nacht dringt zich op.
Het licht verdwijnt.
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En U? Bent U er nog, God?
Of heeft U zich verborgen?
Ergens in het dichte duister?

Heeft U het gezien?
Het kind dat gepest wordt.
De vrouw die sterft van de honger.
De jongen die ernstig ziek is.
De man met zijn leven in een boodschappenkarretje
zwervend over straat.

Soms wordt het ineens zo donker.
Soms komt de duisternis zo dichtbij.
Bent U er nog, God?

Laat uw licht doordringen in het leven van mensen.
Laat uw licht opgaan
over wie in het donker zitten.

Licht voor de wereld
Licht voor de mensen
Licht van de vrede.

(uit: ‘Licht dat nooit meer dooft’)

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
Wanneer u dit ‘Venster’ leest is de Adventstijd al begonnen, want de eerste 
zondag van Advent valt dit jaar op 27 november. 
Tijdens Advent en op Kerst loopt het project ‘Levenslicht’ van Kind op Zon-
dag als een rode draad door de diensten. Samen met de kinderen en leiding 
van de kinderkerk wordt er stil gestaan bij verhalen over ‘voormoeders’ van 
Jezus. Het zijn bijzondere vrouwen, die ervoor hebben gezorgd dat het ver-
haal van God met mensen kon doorgaan en tot een hoogtepunt kwam toen 
Jezus werd geboren om het licht van God in onze wereld te verspreiden, licht 
dat leven geeft.
Behalve op 11 december is er verder op alle Adventszondagen en op Kerst 
kinderkerk. In de dienst van 4 december, de tweede zondag van Advent, vie-
ren we het Heilig Avondmaal.
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Twee weken later, op 18 december, is er koffiedrinken na de dienst.
Op 24 december is er een Kerstavonddienst, die begint om 19.30 uur.
Er is medewerking van het ‘Interkerkelijk Mannenkoor Scheemda’, muziek 
van orgel en blaasinstrumenten en natuurlijk ook veel samenzang.
Ook op 25 december kan er dit jaar gelukkig weer een fysieke dienst gehou-
den worden en mogen we met jong en oud in de kerk het feest van de komst 
van Jezus op aarde vieren, in verbondenheid met hen die thuis of elders de 
dienst meebeleven.

In de Oudejaarsdienst op zaterdag 31 december, die begint om 19.00 uur, 
willen wij God danken voor de zegeningen in het afgelopen jaar en mogen we 
onze eigen moeiten en die van anderen en ook onze zorgen over wat er in de 
wereld gebeurt bij de Eeuwige neerleggen. Gedragen door de zegen, die we 
ook aan het einde van deze dienst ontvangen, mogen we dan een nieuw jaar 
ingaan.
Meteen de dag na Oudjaar is de Nieuwjaarsdienst, want 1 januari 2023 valt 
op een zondag. We verwachten dan niet zoveel mensen en daarom is beslo-
ten om voor deze ene keer een korte dienst in ‘Het Anker’ te houden, waar 
we dan ook koffiedrinken en elkaar goede wensen kunnen meegeven voor 
het nieuwe jaar. Vervelend is wel dat er vanuit ‘Het Anker’ geen diensten kun-
nen worden uitgezonden.

Maar op de zondagen daarna kunnen alle diensten vanuit de Wedderwegkerk 
weer thuis worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl We hopen op fijne 
diensten, inspirerend en bemoedigend, in de laatste maand van 2022 en op 
de eerste dag van 2023.

Aansteken kaarsjes en voorbedenbriefjes
In de Wedderwegkerk is er vanaf zondag 4 december gelegenheid om vóór 
de dienst een waxinelichtje aan te steken. Op een statafel bij de ingang van 
de kerk staat een mandje met waxinelichtjes.
Wie dat wil kan een waxinelichtje uit het mandje pakken en het op de glas-
plaat op de gedenktafel neerzetten, bij de gedachteniskaars. Er is een aan-
steker om het waxinelichtje mee aan te steken. Tijdens de dienst blijven de 
lichtjes branden. Vanaf zondag 4 december is het ook mogelijk om iets door 
te geven voor de voorbeden.

Op de statafel bij de ingang staat een mandje met papiertjes waarop u kunt 
schrijven. Daarna doet u het briefje (als u wilt mag dat opgevouwen) in een 
mandje dat op de gedenktafel staat.
De voorganger zal de briefjes lezen en wat daarop geschreven is meenemen 
in de gebeden.
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Oecumenische dienst op 15 januari 2023
Alvast even een vooruitblik in het nieuwe jaar: Op 15 januari is er een dienst 
van de Raad van kerken Veendam e.o., in het kader van de Week van gebed 
voor eenheid. Deze dienst wordt gehouden in de Grote kerk van Veendam. 
Voorganger is uw eigen predikant. Aan deze dienst werkt een Liedgroep mee 
en verderop in dit ‘Venster’ een artikel van Marjan Pierhagen met meer infor-
matie hierover. Het zou mooi zijn om met een groep zangers uit de verschil-
lende kerken mee te werken aan deze oecumenische dienst!

Activiteiten van de Vrije Evangelische Gemeente Veendam

Muziekavond
Toen onze kerk werd verkocht is het orgel naar onze 
organist Adriaan Mollema 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 muzie-
kavond 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). NB Wil 
iedereen zijn of haar eigen exemplaar van het nieuwe 
Liedboek meenemen?

Kerstviering met broodmaaltijd
Op donderdag 15 december wordt er een Kerstviering 
met broodmaaltijd gehouden in De Kandelaar. We beginnen om 16.00 uur en 
het duurt tot ongeveer 19.00 uur. Na de koffie en thee is er een viering, die 
staat in het teken van Advent en Kerst.
Bij de samenzang worden we begeleid door Kiny Eiten. Na de viering gaan 
we samen eten en natuurlijk is er alle gelegenheid om met elkaar te praten.
We willen u vragen om in verband met de catering even door te geven dat u 
komt. Graag een mailtje of telefoontje naar Ludy Kuiper of Trijnie de Jonge.
Op 15 december kunnen ook producten voor de Voedselbank worden ingele-
verd.

Om alvast te noteren:
Donderdag 12 januari 2023, van 15.00 tot 17.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst.



8

Tenslotte
Advent is een tijd van hoop en verwachting en uitzien naar het feest waarop 
Gods belofte ‘heerlijk wordt vervuld’. Daarom voor de twaalfde en laatste 
maand van het jaar 2022 de volgende tekst:

Belofte

Belofte
van een aarde
die gewekt wordt
door het licht.
Warmte
die het beste
in ons boven haalt.

Teken van hoop
voor wie 
verder kijkt.
Uit de 
kleine kiem
zal iets
groots groeien.

Een mooiere
wereld begint
met een knop.  (Greet Brokerhof-van der Waa)

Voor iedereen een gezegende Advents- en Kersttijd vol belofte.

■  Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

BERICHTEN
Wie zingt mee met de liedgroep 
in de oecumenische dienst van 15 januari 2023, 10.00 uur.

Steuntje in de rug 
Met de liedgroep geven we in de Grote kerk Veendam sinds juni 2013 in ca. 4 
diensten per jaar de gemeente een steuntje in de rug bij het aanleren van nieu-
we liederen door eenstemmig voorzingen aan en zingen mét de gemeente.
We zingen vooral nieuwe of onbekende liederen uit het nieuwe liedboek 2013 
(en soms ook liturgische elementen als gezongen responsies - dat geeft meer 
liturgische mogelijkheden in de eredienst). 
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Vanwege corona zijn we sinds maart 2020 heel voorzichtig geweest met zin-
gen, maar we denken dat we in 2023 weer ‘als vanouds’ kunnen meewerken 
aan diensten. 

Eenvoudig, zelfstandig, flexibel…
We hebben geen vaste samenstelling: wie belangstelling heeft kan zich per 
keer aanmelden. We hebben geen vast repertoire en repeteren niet wekelijks 
maar alleen op de drie dagen vóór de betreffende dienst. 
We vragen van deelnemers om per ‘project’ ten minste twee van die drie keer 
mee te repeteren. Het is fijn als we op de eerste repetitie al vlot samen van 
start kunnen gaan. Soms zijn voor het voorbereiden luisterlinks beschikbaar. 
Het is fijn wanneer deelnemers de muziek grotendeels zelfstandig kunnen 
voorbereiden (maar dat is geen vereiste).

Praktische gegevens voor 15 januari 2023: 
Repeteren in de Grote Kerk (warm kleden!) op: 
• donderdagavond 12 januari van 19.30 – 21.15 uur;
• vrijdagavond 13 januari van 19.30 – 21.15 uur;
• zaterdagmorgen 14 januari van 10.00 – 12.00 uur.
Inzingen op zondagmorgen 15 januari van 8.55 tot 09.30. 
Dirigent is Doewe Kraster.

Meer informatie of meedoen? Leuk! 
Geef je op, dan weten we hoeveel stoelen etc. we moeten klaarzetten. 
Bel met Marjan Pierhagen, tel. 613308.

Kerst
De herders, zij ruiken de stal,
zij gaan in draf op huis aan
en bekijken met grote ogen het lam
dat in hun kribbe ligt.
De wijzen gaat een licht op,
zij slaan er Bileam op na
en al hun wijze voorgangers
die weet hebben van de ster.
De bijbelkenners en kamerverhuurders,
zij slapen de slaap der rechtvaardigen,
heel Bethlehem slaapt.
Wij weten van de prins geen kwaad,
dat komt nog wel,
drieëndertig jaar later.
Geschreven door Jaap Zijlstra

■ Jan de Jonge
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Kort verslag Bondsvergadering
Op zaterdag 12 november jl. waren Jan en Trijnie de Jonge en ondergeteken-
de ’s morgens aanwezig op de Bondsvergadering. Deze Bondsvergadering 
werd gehouden in het grote gebouw waar de VEG Bennekom haar kerkdien-
sten en bijeenkomsten houdt. In dit gebouw is sinds juli ook het Bondsbureau 
gevestigd.

Na een woord van welkom door de voorzitter van het comité, dhr Harm Jager, 
was er een viering van het Heilig Avondmaal o.l.v. de VEG Nieuwvliet.
Na een korte koffiepauze waren we toe aan het ‘Huishoudelijk deel en besluit-
vorming’. Bij dit agendapunt kwam ook het verzoek van VEG Veendam aan 
de orde om met ingang van  1 januari 2024 het lidmaatschap van de Bond te 
beëindigen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat onze gemeente 
eind 2023 wordt opgeheven. 

Bij ons verzoek hadden we een uitgebreide verklaring opgesteld over het 
traject dat we hebben gevolgd om te komen tot dit pijnlijke besluit. Deze ver-
klaring is ter vergadering in z’n geheel voorgelezen. Daarna wenste ds Sjoerd 
van der Velde ons sterkte toe met de vraag of we de goede wensen aan onze 
gemeente wilden doorgeven. Daarbij gaf hij aan dat we in de komende tijd 
altijd een beroep op het comité mogen doen. 

Tenslotte zongen alle aanwezigen ons en onze gemeente de volgende zegen 
toe op de melodie van Psalm 121:

Gods zegen bidden wij u toe:
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook uw weg zal gaan.
Geen mens weet waar en wat en hoe,
toch mag je altijd hopen:
God doet de toekomst open.      (André F. Troost)

Gedragen door dit zegenlied zijn we weer richting huis gegaan in het vertrou-
wen dat God ook in deze laatste fase van het gemeentezijn ons ‘vooraan zal 
gaan’.

■ Simone van de Vrie

Schoenendoos actie
Wat fijn dat we zoveel spullen hebben binnengekregen voor de schoenen-
doos actie. Het was weer een heel goede opbrengst.
Maar liefs 31 dozen zijn gevuld met mooie schoolspullen, toiletartikelen, 
speelgoed en knuffels.
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De dozen gaan naar diverse Oost Europese landen, oa naar Roemenië, Bul-
garije en Moldavië. Ook naar vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. In 
Afrika gaan de dozen naar Sierra Leone en Togo. De kinderen zullen er erg blij 
mee zijn. Als u meer wilt weten van de actie en bijvoorbeeld filmpjes wilt zien 
kunt u kijken op schoenendoosactie.nl

■ Trijnie en Truus              

Kerstmiddag 15 december
Op donderdagmiddag 15 december organiseert onze gemeente een kerst-
middag in zaal 3 van De Kandelaar, aan de Dr. Kuyperstraat in Veendam. 
Deze middag is er gelegenheid om producten voor de Voedselbank mee te 
nemen en in te leveren.

De Voedselbank heeft vooral een te kort aan groenten en vlees in conserven-
blikken of -potten omdat verse groenten en vlees bijna niet voorhanden zijn. 
Verder kunt u alle soorten voedzame en houdbare producten meenemen. 
Andere jaren deed onze gemeente ook nog wel iets van snoep, koek of chips. 
Maar deze zijn er genoeg.

Door duurdere boodschappen en energie zijn er steeds meer mensen die 
aankloppen bij de Voedselbank. Zo hebben we in de gemeente Veendam 
het afgelopen halfjaar ongeveer 20% meer klanten, in totaal zijn het nu 214 
personen hiervan zijn 80 jonger dan 18 jaar
De Voedselbank krijgt steeds minder producten. We zien dat er steeds minder 
voedsel wordt opgehaald bij de winkels. Door alle acties en afspraken over 
het tegengaan van voedselverspilling zijn winkels steeds beter instaat minder 
voedsel te verspillen. Dat is mooi, maar aan de andere kant is dat minder 
voedsel voor de voedselbank. Er moet op een aantal plaatsen in ons land 
al voedsel worden bijgekocht om aan voldoende gevarieerde pakketten te 
komen. We vrezen dat dit ook hier gaat gebeuren
De Voedselbank Veendam is er voor onze inwoners. Ben je alleenstaand en 
houd je, na aftrek van vaste lasten, minder dan € 300 per maand over om van 
te leven, dan kom je in aanmerking voor een voedselpakket van de Voedsel-
bank. Voor twee personen is dat € 410 en voor een gezin met twee kinderen 
€ 630.
Je kunt je aanmelden op onze website www.voedselbankveendam.nu  
Hier staat ook een aanmeldformulier.

■ 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 december 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 22 december 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


