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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

5 maart – 11.00 uur
2e zondag van de 40dagentijd
Voorganger: ds G.W. van der Werff

Woensdag 8 maart – 19.00 uur
Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: ds S. van de Vrie

12 maart – 11.00 uur
3e zondag van de 40dagentijd
Voorganger: ds H. van Boggelen

AGENDA
9 maart – 10.00 uur 
Taakgroep liturgie in de pastorie

14 maart – 19.45 uur 
Bijbelstudie in De Kandelaar

21 maart – 19.15 uur 
Kerkenraadsvergadering

29 maart – 18.30 uur 
Oecumenische Vastenmaaltijd in De 
Kandelaar

29 maart – 19.45 uur 
Gemeenteavond in De Kandelaar

30 maart – 19.30 uur 
Gespreksgroep in De Kandelaar

MEDITATIEF MOMENT
OP WEG NAAR JERUZALEM
Overdenking bij Marcus 10: 32-34 en Lied 556

Marcus 10: 32-34
Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit;
De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang.
Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen:
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitge-
leverd  aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen 
veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen.
 Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en 
doden,  maar na drie dagen zal Hij opstaan.’

19 maart – 9.30 uur
4e zondag van de 40dagentijd
Voorganger: ds S. van de Vrie

26 maart – 11.00 uur
5e zondag van de 40dagentijd
Voorganger: ds B. van der Woude

2 april – 9.30 uur
Palm- en Passiezondag
Voorganger: ds S. van de Vrie



3

Lied 556 (uit het Liedboek 2013)

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
(W. Barnard)

Overdenking
In deze Veertigdagentijd overdenken we de lijdensweg van Jezus.
We zien Hem opgaan naar Jeruzalem. Dat is de beslissende wending, het 
keerpunt, in het leven van de Heer.
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem’, zei Hij tegen zijn leerlingen.
Met eindeloos geduld heeft Hij hen uitgelegd dat het een doodlopende weg 
zal worden. Want de weg richting Jeruzalem leidt naar de Hof van Getsemane 
en naar Golgota.

Wanneer we die namen zien staan op de wegwijzer naar Jeruzalem, denken 
we aan Jezus als de ‘Man van Smarte’, die veel beproevingen zal moeten 
doorstaan. En de weg die Hij gaat is de weg van het offer en van de dood.
Is dit ‘uw opgang naar Jeruzalem’? Het heeft meer van een afgang!
Toch staat er nog meer op de wegwijzer naar Jeruzalem.
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Wanneer je die volgt kom je tenslotte in de tuin van Josef van Arimatea.
De doodlopende weg zal een weg door de dood heen blijken te zijn.
Daar heeft Jezus óók over gesproken. Er was in de lijdensaankondiging in 
Marcus 10 al een vleugje Pasen te bespeuren. Dan wordt het toch een op-
gang. De leerlingen waren aanvankelijk slechte verstaanders.
Zullen wij het er in deze weken van Passie en Pasen beter van afbrengen?
Zullen wij Jezus zien als de ‘Zoon van David’ en de ‘Koning der Joden, die de 
dood verdreef’? 

Wanneer we tot deze ontdekking gekomen zullen zijn, zal er ‘in ons hart een 
vreugdevuur ontbranden’ en wordt ons ‘een lofzang in de mond gegeven’.
En ook al roepen wij de ene dag ‘Hosanna!’ en de andere dag ‘Kruisigt Hem!’, 
we mogen delen in zijn vrede. Omdat Hij toch is opgegaan. Richting Jeruza-
lem.

(naar een overdenking uit ‘Dagboek bij het liedboek’)

■ ds Simone van de Vrie

Zieken
Deze periode van het kerkelijk jaar, de 40dagentijd, uitlopend op Pasen, 
bepaalt ons bij de weg die Jezus is gegaan, een weg van pijn, verdriet, strijd 
en lijden, maar ook een weg van liefde en een nieuw begin.

Deze periode van het kerkelijk jaar bepaalt ons ook bij de moeiten en zorgen 
van medemensen, dichtbij en verder weg. Dat zij mogen ervaren dat God hen 
vasthoudt, wanneer het leven zwaar is en de toekomst spannend en onzeker.

Jij,
die belooft ons niet los te laten
als wij los moeten laten,
als wat zeker is, onzeker wordt,
als we in de vrije val komen.

Jij,
die ons niet loslaat,
hoor onze angst,
onze vertwijfelde schreeuw,
als we niet meer vast kunnen houden,
als de levensgrond openscheurt.
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Jij,
die ons niet loslaat
als wij springen moeten
in het vertrouwen
dat wij niet vallen
dan in jouw handen

schenk ons een
teken van Jou.

(Marinus van den Berg, uit de Vastenkalender 2019)

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
Op woensdag 8 maart is er een dienst die staat in het teken van ‘Biddag voor 
gewas en arbeid’. Deze dienst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in 
‘Het Anker’. 

Zondag 19 maart, middenin de Veertigdagentijd, is er een bijzondere dienst 
voor jong en oud. In de kerk worden zitjes gemaakt en na de dienst is er 
koffie, thee of fris met iets lekkers erbij. Er is dan ook gelegenheid om samen 
met de kinderen aandacht te hebben voor het thema van die zondag: ‘Open 
je ogen’. Natuurlijk staan we in deze dienst ook stil bij het veertigdagenproject 
van Kind op Zondag: ‘Verander je mee?’
Ook kunnen er die zondag producten voor de Voedselbank / Arme kant van 
Pekela worden ingeleverd. Er is vooral behoefte aan groenten in potten en/of 
blikken. 

Op 2 april is het dan al weer Palm- en Passiezondag en staan we aan het 
begin van de Stille Week. Meer daarover kunt u lezen in het Venster van april.

Activiteiten van de Vrije Evangelische Gemeente Veendam
Naast de gebruikelijke activiteiten (zie de ‘Agenda’ van dit ‘Venster’) is er op 
29 maart weer een gemeenteavond gepland.
Diezelfde avond wordt er ook, zoals elke woensdag tijdens de Veertigdagen-
tijd, een oecumenische vastenmaaltijd gehouden. De maaltijd op 29 maart 
wordt voorbereid door de taakgroep liturgie van onze gemeente. Het begint 
om 18.30 uur en is meestal zo rond 19.15 uur afgelopen. Vanaf 19.30 uur is 
dan de inloop voor de gemeenteavond en staan koffie en thee klaar. We ope-
nen de gemeenteavond om 19.45 uur.
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Dus: wie deelneemt aan de vastenmaaltijd kan dus gewoon in De Kandelaar 
blijven (of even een wandelingetje maken) en anderen zijn vanaf 19.30 uur 
welkom.
Over de invulling van de gemeenteavond wordt nog nagedacht. U wordt van 
harte uitgenodigd voor de vastenmaaltijd en de gemeenteavond!

Nog even een herinnering aan de ledenjaarvergadering: die wordt gehouden 
op donderdag 13 april om 20.00 uur in De Kandelaar. Tegelijk met het Venster 
van april ontvangt u de stukken voor de ledenjaarvergadering.

Tenslotte
De Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie heeft dit jaar als thema: ‘Uit 
liefde voor jou’. Het gaat over liefde ontvangen en liefde delen.
Daarbij mogen we denken aan Gods grote liefde, die naar ons mensen uitgaat 
en die op zo’n bijzondere manier in Jezus zichtbaar en tastbaar is geworden.
Hij gaf alles wat Hij te geven had en zelfs zijn leven uit liefde voor ons.
Dat wij zoveel liefde mogen ontvangen: we worden er stil van in deze weken 
vóór Pasen. En we komen hopelijk ook in actie om die liefde door te geven -in 
welke vorm dan ook- aan mensen dichtbij en ver weg.

Klein
Een beetje liefde 
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft 
zich weer op te richten.
Een beetje liefde 
kan een mens helpen 
de verloren moed terug te vinden.
Meer dan door je mond 
zal de liefde spreken 
door de zachtheid van je handen, 
de tederheid van je gelaat 
en de aandacht van je hart!

(van Phil Bosmans, uit het 40dagentijdmagazine 2023)

Ik wens iedereen een liefdevolle 40dagentijd!

■  Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie
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BERICHTEN UIT DE GEMEENTE
Zendingsbusjes voor Stichting Zending en Diakonaat
Eind december 2022 zijn de 3 zendingsbusjes weer geleegd en het resultaat 
bedraagt € 200,20, bestemd voor de SZD. Fijn dat jullie hierin een bijdrage 
hebben geleverd, waarvoor hartelijke dank.
Inmiddels is besloten dat er dit jaar geen bijdrage via de zendings-
busjes meer zal worden gevraagd. U kunt eventueel wel een gift doen
via onze penningmeester.
Nogmaals bedankt voor jullie bijdragen in de afgelopen jaren en ook de men-
sen, die al die tijd  trouw een aantal adressen met het zendingsbusje hebben 
bezocht: hartelijk dank!

■ Ludy Kuiper

Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties,  kaarten en attenties, die wij 
hebben ontvangen ter ere van ons 45-jarig huwelijk. Dit heeft ons erg goed 
gedaan. Een hartelijke groet van Bert en Elly Piening.

■ Nanda
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40dagentijd 2023: “Uit liefde voor jou”

“Uit liefde voor jou’” is het thema van Kerk in Actie voor dit jaar in de  
Vastentijd. We gaan ons daarop bezinnen tijdens de vastenmaaltijden in de 
40dagentijd op:
•  As woensdag 22 februari in  Het Centrum van de Grote Kerk.
•  Op 1 maart zijn we welkom in de Hervormde kerk van Ommelander-

wijk-Zuidwending.
•  Op 8 maart zijn we welkom in de Protestantse gemeente Wildervank
•  Op 15 maart zal de RK Geloofsgemeenschap de Vastenmaaltijd verzorgen. 

Omdat de ruimte bij de Parochiekerk te klein is gaan we aan tafel in Het 
Centrum van de Grote Kerk.

•  Op 22 maart in Het Centrum Grote Kerk
•  Op 29 maart wordt de Vastenmaaltijd verzorgd door de Vrije Evangelische 

Gemeente in De Kandelaar.
•  Op 5 april in de Stille Week in het Centrum van de Grote Kerk

Alle Vastenmaaltijden zijn van 18.30 tot 19.15 uur.

Van harte welkom, namens de 40-dagen commissie, 

■ Trijnie de Jonge

BERICHTEN UIT DE BOND
Landelijke dag met INSPIRATIE en ONTMOETING

Ben jij erbij? 
Op zaterdag 15 april is het alweer zo ver: de landelijke Inspiratie en Ontmoe-
tingsdag van de Vrije Evangelische Gemeenten. Wat zien wij er naar uit om 
elkaar weer te ontmoeten en geïnspireerd te raken door onze gastspreker: 
Rikko Voorberg, de verschillende workshops en niet te vergeten het geza-
menlijke moment van aanbidding. Kortom; een dag om erbij te zijn! 

Ik getuig! 
Vorig jaar was Gor Khatchikyan onze gastspreker. Hij deelde zijn levensverhaal 
als vluchteling hier in Nederland en hoe hij en zijn gezin bestempeld werden als 
‘gelukszoekers’. ‘Maar kan ik ook een geluksbrenger zijn?’ vroeg hij zich af. Hij 
maakte er zijn levenswerk van om niet alleen wat te halen, maar om vooral hier 
in Nederland wat te brengen. En hoe zit dat met ons als christenen? Hebben 
wij wat te brengen? Dit jaar is het thema: ’Ik getuig!’ waarin we voortborduren 
op het verhaal van Gor. Onder leiding van Rikko Voorberg en de verschillende 
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workshops zullen we met elkaar ontdekken hoe we mogen en kunnen getui-
gen, hoe we dat geluk van het Evangelie mogen brengen. In onze eigen leefom-
geving & als gemeente.

Rikko Voorberg 
Is theoloog én activist. Hij vindt niet alleen de woorden maar weet het Evan-
gelie ook te vertalen naar daden. Onder andere is hij bekend van ‘We gaan ze 
halen’.

Ben jij erbij? 
We horen dit graag voor 1 april 

■  Met een hartelijke groet,  
het SZD-bestuur en comité
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Paascollecte 2023
De Paascollecte is dit jaar, net als verleden jaar, bestemd voor een project in 
Tanzania, het INUKA BAKERY project. De INUKA Dutch bakery biedt mensen 
met een beperking werk. Want mensen met een beperking zijn in Gods ogen 
niets minder waard dan mensen zonder beperking.
De toekomstige werknemers van INUKA Dutch bakery hebben een beperking 
maar verdienen hun eigen inkomen. Hun leven krijgt weer kwaliteit. Ze hoeven 
niet op straat te leven en kunnen trouwen en thuis wonen in plaats van op 
straat.
Leven met een beperking is zwaar in Dar es Salaam (Tanzania). Je hebt in de 
maatschappij weinig waarde en mensen kijken op je neer.
Misschien dat je familie voor je wil zorgen, als ze zich dat kunnen veroorloven. 
Anders moet je bedelen op de hoeken van de straten om aan eten te komen. 
Werk vinden is bijna onmogelijk. Niemand neemt iemand met een beperking 
in dienst.

Er zijn maar een beperkt aantal instellingen die mensen met een beperking 
aan werk helpen. Maar de behoefte is veel groter, en elke maand komen er 
mensen vragen te mogen komen werken.
Daarom gaat INUKA nu samen met de Stichting Brood voor Weeskinderen 
een bakkerij  openen. Hier gaan om te beginnen nog eens 10-15 mensen met 
een beperking werken.

Vorig jaar heeft de SZD dit project ook gesteund. Toen was het nog in ont-
wikkeling en moest er nog worden gebouwd. Inmiddels staat het gebouw er 
grotendeels en zijn de eerste spullen gearriveerd voor de inrichting. 

Nog even en ze kunnen van start!
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UW BIJDRAGE
Kunt u geven door: een bijdrage over te maken op de rekening van onze 
penningmeester, nummer: NL 66 INGB 0001 0009 39 onder vermelding van 
Paascollecte SZD INUKA BAKERY 2023



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@netvisit.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 april 2023 moet uiterlijk op  
donderdag 23 maart 2023 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


