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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

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

1 januari – 9.30 uur
Nieuwjaarsdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie

8 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds S. Rienstra

15 januari – 9.30 uur
De dienst wordt geleid door een 
gemeentelid: Berrie de Boer

KERKDIENST
in de Grote Kerk te Veendam

15 januari – 10.00 uur
Oecumenische dienst in het kader van de Week van gebed voor eenheid
Voorganger: ds Simone van de Vrie
Organist: Bram Hulsebos
M.m.v. de Liedgroep o.l.v. Doewe Kraster

AGENDA
10 januari – 19.15 uur 
Kerkenraadsvergadering

12 januari – van 15.00 tot 17.00 uur 
Nieuwjaarsbijeenkomst in  
De Kandelaar

13 januari – 19.00 uur 
Weeksluiting in de Breehorn
door ds S. van de Vrie

22 januari – 9.30 uur
Doopdienst
Voorganger: ds S. van de Vrie

29 januari – 9.30 uur
Voorganger: ds A.B. Wolters

5 februari – 9.30 uur
Voorganger: ds J. van Dijk

26 januari – 19.30 uur 
Gespreksgroep in De Kandelaar

7 februari – 19.45 uur 
Bijbelstudie in De Kandelaar
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MEDITATIEF MOMENT
Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,
kom tot Hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren we toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

(Psalm 100 uit de NBV21)

NB HEER is de vertaling van het Hebreeuwse Jahwe.

Deze psalm is de meest blije van alle psalmen. 
Er is in dit uitbundige lied geen uiting van angst of verdriet te horen, er is geen 
sprake van onrecht of geweld, schuldbesef of berouw, er klinkt slechts dank-
baarheid en vreugde. Het lijkt wel of we reeds op de nieuwe aarde zijn.
De psalm begin met een geestdriftige oproep: ‘Juich de HEER toe, heel de 
aarde!’.
Alle volken worden uitgenodigd de God van Israël met vreugde te dienen.
Met blijde muziek en zang mag je in de tempel voor zijn aangezicht verschij-
nen.
De reden om Hem te loven is dat Hij onze Schepper is, Hij heeft ons gemaakt, 
Hem behoren wij toe. Niet als een tiran maar als een herder voert Hij zijn ko-
ninklijk bewind over ons. Wij zijn de schapen die Hij weidt.
Zo beziet en bezingt de psalmist het leven van de gelovigen.
Dat is allemaal mooi en aardig, maar is het ook niet een beetje schaapachtig?
Zijn wij een stelletje melkmuilen, zo mak en melig als een wollige kudde?
Dat is niet wat in Psalm 100 wordt bedoeld.
De HEER heeft ons gemaakt, jazeker, Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld.
Als herders! Hij verwacht van ons dat wij goede zorg hebben voor elkaar.
Niet zoals Kaïn met zijn ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’.
Wij zijn elkaars hoeders! Zo heeft de Schepper ons bedoeld. Als goede her-
ders. Naar zijn beeld, zijn voorbeeld.
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We hoeven ons er niet voor te schamen dat we tegelijkertijd schapen zijn.
Jezus Christus is immers zelf schaap geworden. Als een lam werd Hij ter 
slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is tegenover de scheer-
der, zo deed Hij zijn mond niet open.
Woorden van Jesaja. Kostbare woorden over de Messias. Wat hebben wij, 
kwetsbare schapen, het enorm getroffen met onze Herder. Daar kunnen we 
het nieuwe jaar mee in. Psalm 100 eindigt met de blijde uitroep: de HEER is 
goed, zijn liefde duurt tot in eeuwigheid en zijn trouw kent geen einde.
(overgenomen uit ‘Toekomst’, Bijbels dagboek, door Jaap Zijlstra)
 
■ ds Simone van de Vrie

Zieken
Ons meeleven gaat uit naar iedereen die met ziekte of andere moeilijkheden, 
met verdriet, angst of pijn het nieuwe jaar is ingegaan.
Mensen die gespannen afwachten hoe het verder gaat met hun gezondheid 
of weten dat ze steeds weer een stukje moeten inleveren. Anderen die teleur-
gesteld zijn of weinig vreugde meer vinden in het leven en moeite hebben om 
de dagen en nachten door te komen.
Moge God er voor hen zijn in deze moeilijke fase van hun leven.

Veilig

In welke omstandigheden
ik mij ook tot U wend,

wat ik ook heb beleefd
of niet heb beleefd,

nooit, o God,
val ik buiten uw interesse,
nooit wijst Gij mij af.

Zo zijt Gij God voor mij.
Hoe ik er ook voorsta,
uw aandacht omvat mij.

Ik ben veilig bij U.

(naar een gedicht van Hans Bouma)
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GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
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 besloten 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.
De dienst van zondag 1 januari kan niet worden uitgezonden, omdat daarvoor 
in ‘Het Anker’ geen apparatuur is. Maar op de zondagen daarna kunnen alle 
diensten vanuit de Wedderwegkerk weer thuis worden gevolgd via  
www.kerkdienstgemist.nl. 
Op 22 januari is er een doopdienst. Deze zou plaatsvinden in september jl., 
maar vanwege ziekte in de familie van de dopeling moest de doopdienst 
worden uitgesteld. Deze zondag is er kinderkerk en na de dienst staan koffie, 
thee en limonade klaar in ‘Het Anker’.
Vanwege de hoge energiekosten zal voortaan de thermostaat in de Wedder-
wegkerk en in ‘Het Anker’ lager worden gezet. Het is dan ook aan te raden om 
warme kleding aan te trekken en tijdens de diensten de jas aan te houden.

Oecumenische dienst op 15 januari 2023
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 (J.G. Pinksterstraat 5). Voorganger is uw eigen 
predikant. Organist is Bram Hulsebos. Thema van deze dienst is: ‘Doe goed, 
zoek recht’. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kop koffie of thee.
Aan deze dienst werkt een Liedgroep mee en wanneer u mee wilt doen met 
de Liedgroep o.l.v. Doewe Kraster kunt u zich opgeven bij Marjan Pierhagen, 
tel. 613308.
Voor de dienst van 15 januari wordt er in de Grote Kerk gerepeteerd op: 
•  12 januari van 19.30 – 21.15 uur;
•  13 januari van 19.30 – 21.15 uur;
•  14 januari van 10.00 – 12.00 uur.
Inzingen op zondagmorgen 15 januari van 08.55 tot 09.30 uur. 

Van harte uitgenodigd voor deze oecumenische dienst met een liturgie, die 
wereldwijd gevierd wordt.
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Activiteiten van de Vrije Evangelische Gemeente Veendam

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op donderdag 12 januari 2023 houden we een Nieuwjaarsbijeenkomst in De 
Kandelaar, van 15.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk is er dan alle gelegenheid om 
elkaar een goed 2023 te wensen en met elkaar te praten. Er is koffie en thee 
en later een hapje en een drankje. Het zou mooi zijn wanneer enkele gemeen-
teleden een bijdrage zouden willen leveren in de vorm van een gedicht, een 
kort verhaal, een sketch…. Graag doorgeven aan ds Simone van de Vrie via 
een mail of een telefoontje.

In de ‘Agenda’ van dit ‘Venster’ ziet u ook de geplande data voor de ge-
spreksgroep en de Bijbelstudie. Verder komt er een nieuwe datum voor de 
muziekavond met Adriaan, die jammer genoeg op 1 december moest worden 
afgelast vanwege ziekte. Maar wat in het vat zit……

Om alvast te noteren:
Koffiemorgen op 16 februari vanaf 10.00 uur in De Kandelaar.

Tenslotte
Een nieuw jaar ligt voor ons: wat zal het ons brengen? 
We weten het niet, maar mogen erop vertrouwen dat God er altijd is, liefdevol 
en zorgzaam door dagen, weken en maanden heen, trouw tot in eeuwigheid.

Dagen en jaren vliegen voorbij
maar Gij zijt, o God,
altijd
dezelfde
teder en trouw
in liefde
herder
verregaand goed
vergevend vergetend
wat wij aan onrecht doen.

Dagen en jaren vliegen voorbij
maar Gij zijt
machtig grootmoedig
royaal
als een koning
sterk als een rots
standvastig onwrikbaar
eeuwen verdurend
de stroom van de tijd.
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Dagen en jaren vliegen voorbij
maar Gij blijft
helpend en helend
hemelse vader
troostende moeder
horend wie huilt
in het holst van de nacht
zachtaardig verdragend
ons eeuwig tekort.

Dagen en jaren vliegen voorbij
maar altijd 
dezelfde
zijt Gij
mijn
God.

(A.F. Troost)

Voor alle lezers van het ‘Venster’:
veel heil en zegen in het jaar 2023!

■  Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

BERICHTEN
Kerstviering 15 december
Op donderdagmiddag, 15 de-
cember, heeft onze gemeente 
een kerstviering gehouden in 
De Kandelaar. Er waren 21 
mensen die hier aan heb-
ben meegedaan. Kiny Eiten 
begeleidde onze samenzang 
op haar keyboard en ds 
Simone van de Vrie was onze 
voorganger. Na afloop van de 
viering was er een maaltijd 
met soep, brood, salade en 
een toetje. 
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De maaltijd werd verzorgd door 
de dames Tina, Janny, Truus 
en Trijnie. Er werden producten 
voor de Voedselbank Veendam 
meegebracht. Ook was er een 
collecte waarvan het bedrag 
(€ 156,=) bestemd was om 
producten voor de Voedselbank 
aan te schaffen. Hier werden 
maar liefst 51 blikken ham voor 
gekocht die op maandag daar 
naar toe zijn gebracht. Alles werd daar direct in de cliënten bakken gedaan 
zodat de mensen, die producten bij de Voedselbank ophalen, de kerstdagen 
ervan kunnen eten. Al met al was het een geslaagde middag waar we met 
genoegen op terug kunnen kijken.

■ Trijnie en Jan de Jonge

Pelgrimsgebed 
 
Vader God u ken my naam 
my binnegoed en buitestaan 
my grootpraat en my klein verdriet 
my vasthou aan als wat verskiet 
 
U ken my vrese en my hoop 
die pad wat e kso kaalvoet loop 
die pad het u lankal berei 
u maak die pad gelyk vir my 
 
Alle pelgrims keer weer huis toe 
elke swerver kom weer tuis 
ek verdwaal steeds op die grootpad 
soekend na u boardinghuis 
 
 
 
 

 
 
 
Moeder God u ken my waan 
my ego en my regopstaan 
die drake waarteen ek bly veg 
u wys my altyd weer die weg 
 
u het my met u lig geseën 
die lig strooi ek op iedereen 
net u weet hoe my toekoms lyk 
ek het niks. u maak my ryk 
 
Alle pelgrims keer weer huis toe 
elke swerver kom weer tuis 
ek verdwaal steeds op die grootpad 
soekend na u boardinghuis 

Amanda Strydom 
 

Ps:      Gezongen op een Bondsvergadering bij herdenking van  
           ds Louwerse. 

 

 

Vertaling: 

 
Vader God u kent mijn naam 
U kent mij van binnen en van buiten 
mijn grootspraak en mijn klein verdriet 
mijn vasthouden aan alles wat vergaat 
 
U kent mijn vrees en mijn hoop 
het pad dat ik barrevoets beloop 
dat pad hebt U allang bereid 
U maakt het pad gelijk voor mij 
 
Alle pelgrims gaan weer naar huis 
elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op de weg 
zoekend naar Uw herberg 
 
 
 

 
 
Moeder God U kent mijn waan 
mijn ego en mijn rechtop staan 
de draak waar tegen ik blijf vechten 
U wijst mij altijd weer de weg 
 
U hebt mij met uw licht gezegend 
dat licht strooi ik op iedereen 
alleen U weet hoe mijn toekomst zal zijn 
ik heb niets U maakt mij rijk 
 
Alle pelgrims gaan weer naar huis 
elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op de weg 
zoekend naar Uw herberg 
 
Ingezonden door Jan de Jonge 
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Moeder God u ken my waan 
my ego en my regopstaan 
die drake waarteen ek bly veg 
u wys my altyd weer die weg 
 
u het my met u lig geseën 
die lig strooi ek op iedereen 
net u weet hoe my toekoms lyk 
ek het niks. u maak my ryk 
 
Alle pelgrims keer weer huis toe 
elke swerver kom weer tuis 
ek verdwaal steeds op die grootpad 
soekend na u boardinghuis 

Amanda Strydom 
 

Ps:      Gezongen op een Bondsvergadering bij herdenking van  
           ds Louwerse. 

 

 

Vertaling: 

 
Vader God u kent mijn naam 
U kent mij van binnen en van buiten 
mijn grootspraak en mijn klein verdriet 
mijn vasthouden aan alles wat vergaat 
 
U kent mijn vrees en mijn hoop 
het pad dat ik barrevoets beloop 
dat pad hebt U allang bereid 
U maakt het pad gelijk voor mij 
 
Alle pelgrims gaan weer naar huis 
elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op de weg 
zoekend naar Uw herberg 
 
 
 

 
 
Moeder God U kent mijn waan 
mijn ego en mijn rechtop staan 
de draak waar tegen ik blijf vechten 
U wijst mij altijd weer de weg 
 
U hebt mij met uw licht gezegend 
dat licht strooi ik op iedereen 
alleen U weet hoe mijn toekomst zal zijn 
ik heb niets U maakt mij rijk 
 
Alle pelgrims gaan weer naar huis 
elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op de weg 
zoekend naar Uw herberg 
 
Ingezonden door 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 februari 2023 moet uiterlijk op  
donderdag 26 januari 2023 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


