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TER OVERTVEGING:
De zomervakantie is alweer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. Ik
hoop dat u allen uitgerust bent en hebt kunnen genieten van mooi weer
en heerlijk buiten zijn. Het nieuwe winterseizoen staat voor de deur.
En we hebben in de kerkenraad veel plannen voor het nieuwe jaar. We
hopen dat iedereen net zo enthousiast meedenkt, meewerkt en
meedoet als voorheen.
Helaas gaat verdriet en ziekte ook niet aan onze gemeente voorbij. Het
is aan ons de taak elkaar te dragen in pastorale zorg en in gebed. Laten
we proberen goed te zijn voor elkaar en zorgvuldig onze woorden te
kiezen als we met elkaar meeleven.
Opnieuw geldt: wie graag bezoek wil ontvangen geef het alstublieft
aan mij (050-5772557) of aan een van de kerkenraadsleden door.

Giften
Kerkblad

girorekening: 84. 1 2.6 I
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Ádministratie
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Giften

:

Startdienst: "Lief zijn voor elkaar"

Verhuur
kerk / geb,ouw

mw. T. Dubbis, J. Vegterweg 3
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43

In de startdienst willen wij aan de slag met het thema:
"Lief zijn voor elkaar". Daarvoor zullen we het verhaal lezenvan de
tollenaar Zacheus (Lucas 19, 1-10). Bovendien lezen we uit Lucas,
daar waar Jezus zijn discipelen roept om volgeling te worden (Matteus
4,18-22). We zullen proberen de kinderen volop in de dienst te
betrekken. We hopen natuurlijk op een goede opkomst in deze

Redactieadres

dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,
9644VL Veendam, tel. (0598) 61 10 6I

Bloemen

mevr. c. stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekening: 27 .05.055
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente
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feestelijke dienst.

Het Kerkblad
Administratie
Het Kerkhof

dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 11
bankrekening: 3 190.A4.449
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerlchoi
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

Soms kom je bijzondere mensen tegen die zo inspirerend zijn dat het
lijkt alsof ze Messiaskwaliteiten hebben. Overal kun je zo iemand
aantreffen. Als het vakantie is en je bent in een nieuwe omgeving.
Ver weg van de dageli-jkse sleur sta je open voor nieuwe dimensies.
Maar het kan ook dichtbij als er een mens op je pad komt die er is als
je hem nodig hebt. Die de dingen doet die voor jou onmisbaar en

waardevol

ziin.
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Temidden van dczc gcwelclderdigc wcrclcl waarin zoveel plaatsvilrtll
dat oneerlijk en onvcrdraaglijk is lioln.ic loelt slcccls weer rlenscll
tegen die het tegendeel bewijzen. Zij dit: zich volop itrzctlen voor lttttt
medemens. Die elke dag opnieuw bezigzijn voclr hct hulrotrcl vlttt tlc
schepping. Mensen die in de wetenschap op zaekzlin naar dut ottc
nieuwe medicijn. Kortom mensen die je onverwacht raken op eell
kwetsbare plek in de goede zinvanhet woord. Daarmee is het verdriet
niet minder, is de zorg niet weggenomen, is de pijn niet geheeld, maar
is er even iemand die met aandacht bij je is, die met je optrekÍ, die
elke zware meter met je mee loopt. Die laat zien dat hij met jou en
jouw lot begaan is.
Een mens die gemotiveerd is om voor jou het verschil uit te make n.
Niet dat hij je situatie kan veranderen, vaak niet. Maar hij gaat rnct.lc
mce en je kunt op hem leunen als je eigen gangzo wankel is dat.ie
bang moet zijn datje ornvalt.
Ik vind dat heel bijzonder dat ik telkens weer op de weg in het luv'''tr
deze mensen ontmoet. En het kan bijna niet anders of u heefl wcl e'"tt
vergelijkbare ervarin g. Zo inspirerend dat ik er opnieuw weer clttttt'
*oidt àangestoken en geraakt. En altijd weer weet ik dat het clc luutrl
van de Eeuwige is die daar leidt. In al die mensen zie je iets vatt tlc
Eeuwige en van Gods bedoeling met de wereld terug. En dat nrit:tlil
dat de Eeuwige zo tastbaar dichtbij komt in het leven van alledag r-rrr
daarmee veel minder verborgen is dan wij soms denken' De lleuwigr"r
is het die altijd met ons meegaat elke dag opnieuw, van begin tot cintl
in ontelbaar veel verschijningsvormen worden wij begeleid door Ooils
Geest.

Ik was daar toen je leven aanving
En Ik vormde je daar
Door de liefde van een Paar
Ik was daar toen je leven aanbrak
En zei: Hier ben ik.

Ik was daar toen je zacht gewiegd werd,
'Warme zorg om je heen,
Jij, geliefd bij iedereen.
Ik was daar toen je zacltt gewiegd werd,
Enzei Hier ben ik.
Ik was daar toen je jong en sterk was,
Soms meegaand, soms vol strijd
Zoekend naar rechtvaardigheid.
Ik was daar toen je jong en sterk was,
En zei: Hier ben ik.

In de stilte van je huis u'as ik daar
Toen de deur voorzichtig oPenging
En je de vreemde toe kon laten
Ik was daar toen je huis nog dicht zat
F,n zei: Hier ben ik

Ik zal zijn waar je bent of gaan zal,
Tot je lijf het begeeft,
En je door de dood heen leeft
Ikzalzijnwaarje bent of gaanzal
Enzeg: Hier ben ik.
(John Bell en Graharn Maule)
Met een harlelijke groet, ds. Annerniek Boonstra

KERKDIENSTDN:

Info kerkdiensten:

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. A. Boonstra. (Startzondag)
Mw. M. v. Vliet te Veendam.
Mw. C. Dun te Veendam
Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.
Ds. A. Boonstra. (Vesper)

oktober 10.00 uur
oktober 10.00 uur
i7 oktober 10.00 uur
24 oktober 10.00 uur
31 oktober i0.00 uur

Ds. A. Boonstra
Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer.
Ds. A. v.d. Zwaagte Wildervank.
Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

5
12
19
26

september
september
september
september

3
10

7 november 10.00
14 november 10.00

uur
uur

21 novernber 10.00

uur

28 november 10.00

uur

uur
uur

5 december 11.00
12 december 10.00

Pastor Kulk te Veendam.
Ds. A.Boonstra.
(Dankdag voor ge\ilas en arbeid)
Ds. A. Boonstra.
(Iaatste zondag van het kerkelijk jaar)
Ds. D.C. v. Vliet te Veendam.(l" Advcnt)

Mw. T. Huizing te Veendam ( 2" Advent)
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
( 3" Advent)

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande
diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer
kinderen in de dienst aanwezigzijn, gaanze voor de preek naar
het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er
n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt.
Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Denkt u erom dat de diensten vanaf 5 september weer om 10.00 uur
zullen beginnen.
Zondag 5 september:
Op deze zondag zullen we een feestelijke dienst houden, als start voor
het winterseizoen. Vooraf aan deze zondag zlllen wij zaterdag 4
september weer de traditionele barbecue gaan houden.
(zie verderop in dit kerkblad)
Thema van de dienst op de startzondag is: "Lief zijn voor elkaar."
Na de dienst is worden alle aanwezigen uitgenodigd voor het drinken
van een kopje koffie of thee in het gebouw.
Zondag 26 september:
Ap deze zondagavond zullen wij een Vesper gaan houden, u vind in dit
verderop in dit kerkblad meer informatie hierover.

Zondas 10 oktober:
Zondag 10 oktober wordt er weer eenzangdienst gehouden,samen gaan
v/e weer bekende liederen zingen, zowel uit ons liedboek als uit de
bundel van Johan-nes de Heer. Om ca. 09.45 uur dus voor aanvang van
de dienst zullen we reeds beginnen met het zingen van een azntal
liederen waama om 10.00 uur de dienst zal aanvangen.
Zoals elke zondag bent u allen van harte welkom in deze dienst, ook nu
zal er kinderoppas aanwezig zijn.
De dienst wordt geleid door de heer Jan Nieboer en organist deze
morgen is Marcel Gelderloos.

Zondag 1.4 november:
l)eze dienst staat in het teken van de 'Dankdag voor gewas en arbeid'.
Na de dienst zullen we met elkaar een kopje koffie drinken en daarna
zullen we met elkaar van een broodmaaltijd genieten.

Zieken:
- dhr. B. Velting, Ommelanderwijk 233.
- dhr. J. Norder, RoerdompstraatT.
- mw. B. Korthuis, Zuidwending 135 A.
- mw. A. Lamain-Molema, Ommelanderwijk 141 I

Gestorvenen in de afgelopen periode:
De gemeente gedenkt:
22 juli 2010
5.

Allen die getroffenzijn door ziekte enlof zors, wensen we Gods kracht
toe. Laten we omzien naar elkaar!

Geboren:

-

juli 2010

Thijmen Johannes Adriaan, zoon van Christan en
Ria Keetels en broertje van Jeroen en Robert,
Numero Dertien 68.
-23 augustus 201 0 Liselotte Lineke, doctrter van Bernoud en
Wilma Draijer, J. Vegterweg 14.
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Onze hartelijke gelukwensen met deze kleine wondertjes.

Giften voor het kerkblad:
- fam. H. te A.

€ 50,--

Hartelijk dank voor uw gift.
Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de
bloemengroet, op bIz.2 van het kerkblad staan de rekeningnummers
vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.
Bedankie:
Langs deze weg wil ik de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending bedanken voor het mooie boeket bloemen, die ik heb
ontvangen na mijn ziekenhuis opname.
Dhr. H.P. Poot.

- l9

augustus

2010

Dhr. J.H. Veninga, De Breehorn K. 404.
Mw. H. Bolland-Engberts, Zuidwending 116.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.
VesDer:
Op 26 september om 19.00 's avonds houden wij opnieuw een vesper.
Een vesper is een korte viering waarin er ruimte is voor meditatie, stilte
en gebed. Het is een intiem samenzijn waarin we ons ieder op onze
eigen manier verbinden met de Eeuwige.
Omdat een vesper in uw gemeente nog niet zo bekend is zullen we de
liturgie op dezelfcl. q'ijze opbouwen als de vorige keer, zodat de liturgie
voor een aantal mensen niet vreemd is. ïVe zullen in deze vesper een
aantal bekende liederen zingen maar ook minder bekende. Tijdens de
vesper zullen wij elkaar voor degene die dat wil en prettig vindt zegenen
door in een kring de zegen aan elkaar door te geven. Onbekend maakt
onbemind. Dat weet ik als predikant maar al te goed. Toch wil ik u
graaguitnodigen andere vonnen van geloofsbeleving een kans te geven
en te verkennen. U hoeft zich op geen enkel rnoment verplicht te voelen
mee te doen. Alleen dat wij er samen zijn verenigd in de naam van God
is voldoende met, daarin voor ieder de ruimte naar zljn eigen inzicht
mee te doen of even rustig te blijven zitten om het van een afstand tnee
te beleven. Wij zullen tijdens de vesper met een beamer een impressie
geven van het landschap van Iona en van de Abbey aldaar die we als
inspiratie voor deze vesper zullen gebruiken. Het orgel zal bespeeld
worden door Lubertus Leutscher die ook de meditatieve muziek zal
verzorgen. Na de vesper is er de mogelijkheid een kopje koffïe in de
kerk te gebruiken. Ik hoop dat u zo nieuwsgierig bent geworden dat we
u op 26 september kunnen ontmoeten.

Met een hartelijke groet,

ds"

Annemiek Boonstra

Actie Schoenmaaties:

Kerkenraad:
STARTWEEKEND
Zaterdag4 september a.s. vanaf 17.30 uur komen rve als gemeente
samen voor de barbecue bijiin het GebouwWe beginnen met een kopje koffie of thee waarna we gaan barbecuen.
Wij verzoeken u uw eigen bord en bestek mee te nemen.
- Tini Dubbis, tel. 61 43 18
We

er een

llise avond van te maken.

Open monumentendag:
zaterdag 11 september a.s. zal onze kerk ook meedoen aan de
tandelgke open monumentendag. De kerk zalvan 10.00 tot 17.00 uur
open zijn. Er zullen vrijwitligers aanweziSzin, die eventuele vragen
kunnen beantwoorden. Daarnaastzal er steeds één van onze organisten
op het orgel spelen. Voor degene die dit ook kan is er altijd een
mogelijkheid om op ons orgel te spelen.
Verdere informatie hierover kunt u lezen in de landelijke- en/of
regionale bladen.

op

Op 9 september a.s. zalHare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima het
startsein geven van de actie Schoenmaatjes (voorheen actie
schoenendoos) op de Bavinckschool te Den Haag, met muzikale
rnedewerking van Nick en Simon.
Deze actie is bedoelt om schoenendozen te vullen met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed en die te geven aan de kansarme kinderen in
landen als Kenia, Malawi, Oeganda, Irak, Moldavië en Albanië'
Ook onze kerk zal dit jaar weer meedoen met deze actie. U kunt een
gevulde schoenendoos inleveren bij één van de kerkenraadsleden of
achter in de kerk op de tafel neerzetten'
Graag willen wij u ook onder de aandacht brengen, dat het kosten met
zich áeebrengt om deze schoenendozen bij de kansarme kinderen te
brengen. Per doos zijn de kosten € 5,--.
MocÉt u naast het inleveren van de schoenendoos ook willen rneedragen
in die kosten, verzoeken wlj u apart brj de schoenendoos een enveloppe
te doen met uw bijdrage. Ook is het natuurlijk mogelijk om alleen een
schoenendoos in te leveren of altreen bij te dragen in de kosten.
Daamaast zal er in november voor deze actie in de kerk gecollecteerd
worden.
Namens de kerkenraad, scriba Antje Nieboer

Bedrijvendag:

ADVENDO

Zondag i2 september a.s. zal ook onze kerk meedoen met de
Bedrij vendag op Ommelanderwijk - Zuidwending'
De kerk zal open zijn van 12.30 tot 16-00 uur.
op deze zondagmiddag zullen er vrijwilligers aanwezigzijn, die
eventuele vragen kunnen beantwoorden. Daarnaast zal er ook een
organist ons mooie orgel bespelen.
10

ADVENDO

zullen in januari 2011 voor u opvoefen een toneelstuk van
D.J. Eggengoor, genaamd:
Bokkesprongen.
zijn
op:
f)e uitvoeringen
zaterdag 15 - 22 - 29 januati en 5 februari 201 1

wij

Noteert u deze data alvast in uw agenda.
Verdere informatie kunt u in het volgende kerkblad lezen'

Voor de kinderen
Vocaal ensemble Studium Chorale
Veendam

Je ziet hier een mooie kleurplaat, van spelende kinderen.
Heb jij ook goede wienden die je wel willen dragen als
je hulp nodig hebt? Heb jij ook wienden die je kunt
verkouwen? Dezekinderen zeggen onder het spel een
versje op die ze op school geleerd hebben.

Con. adressen:
B. Beers,'Wiemers 45,9642 KJ Veendam. tel. 0598-624937
E.J. Krause, de Grouw 24,9351 LP Leek. tel. 06-83389926
Persbericht.
Nog vragen? Bel met Evert Jan Krause, tel,. 06-83389926.

Vive le geus.
Onder deze titel geeft vocaal ensemble Studium Chorale Veendam een
concert op zondag 10 oktober 2010 om 15.00 uur in de Hervormde
kerk van Omrnelanderwij k.
In het prograÍnma ziin liederen opgenomen uit de tijd van de
Tachtigjarige Oorlog, die heeft gewoed van 1568 tot 1648. Nederland
probeerde zich los te maken van het Rooms Katholieke Spanje en een
zelfstandige republiek te worden. Bovendien werd het Protestantse
geloof als staatsgodsdienst aangemoedigd.
Het programma kent liederen uit het klassieke repertoire, zoals
Sweèlinck, Belle, Verdonck en Lambrechts, en liederen die afkomstig
zijn uit Valerius' Nederlandsche Gedenckklanck, de bundel die in 1626
lret licht zag enwaarin liederen vertellen over de gebeurtenissen in en
rond deze oorlog.
Het concert zal ongeveer een uur duren. Entree € 5,00.

tw de waavw vAw owze l+eeY
Ls ê,ê,w twee drLe gewoeg.
wLj Ls bLj ows, steeds wAaY weeY.
'g avowds Laat ew'g wvoYgews vYoeg-
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Hier weer een volgend deeltje van het boekje "Wat ik graag nog zeggen
wil" van Majoor Alida iVÍ. Bosshardt.
Het lied.

"Waarom moet ik watzingen?" En Mieke zegt:
"Als u zingt, is het niet meer zo donker".
We mogen zijn als de kinderen en samen zingen onderweg. Dan is het
niet meer zo donker. Dan wordt het gaandeweg licht !

Eén van onze Leger des Heils-liederen luidt:
Vredesweek van 18ll'nq,2ó septguqber a.s. :

Er is een plaats van ware rust
Dicht bij het hart van God!

Dit lied en vele, vele andere liederen,

ze nemen in het evangelisatiewerk

een grote plaats in.
Samen zingen is van grote waarde! Het geeft verbondenheid rnet elkaar
en met God. Het lied brengt warmte, brengt liefde. En dat heeft de
wereld nodig, dat hebben we allemaal nodig!
En terwijl ik dit schrijf komen mij allerlei liederen in gedachten:

Welk een vriend is onze Jezus
Die in orze plaats wil staan,
Welk een vooÍïecht dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan!
Houdt u ook zo van dat lied van Guido Gezelle (1830

De vredesweek valt altijd in de week van2I september, de dag die door
de Verenigde Naties is uitgeroepen tot Internationale dag van de Vrede.

Hpnrsr

* 1899):

Het leven is een krijgsbanier,
Door goede en kwade dagen
Gescheurd, gevlekÍ, ontvallen schier,
Kloekmoedig voorwaarls dragen !
Kinderen kunnen het vaak zo raak zeggen. Mieke, een rneisje van een
jaar of vijÍ, logeerde bij haar opa en oma. Als zij thuis wel, maar bij haar
grootouders geen klein lichtje in haar slaapkamer heeft, roept zij, omdat
het heel donker is en zij niet slapen kan: Oma, zingt u wat voor me ?
Oma komt onder aan de trap staan en vraagt:
T4

De Vredesweek zal dit jaar in het teken staan van
'Buurten voor Vrede'.
Met dit motto kan men lokaal aan de slag, de dialoog met anderen
zoeken en vrede letterlijk over de heg tillen. Een divers motto dat kan
gaan overburen dichtbij of ver weg, over buurten in Jeruzalem of in
Congo, maar ook over vrede bij u in de buurt.

Effen, trekt
het gordijn
van zure waterdruppels dicht
de wind steekt op
het laatste blauw
nipt aan de randen
TL licht flitst
de bulderende lach
van noodweer
schalt door de herfstnacht
Schrijver : Helen Nieuwendiík. A8-08-2 0 I 0
15

Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
.OOMMELANDERWIJK _ ZUIDWENDING" U.A.

?

Voor het jaar 2010 is de contributie € 42,50 voor leden van2l jaar en
ouder, voor leden van 16 tot2l jaar is de contributie € 40,--.
Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries - Heemskerkstraat 10 Veendam - tel. 0598-630751.
Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597 -64698 1, Uitvaarrrrerzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.
Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d-, kurÍ u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 XH Veendam, tel. 0598 - 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIEIKERKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 21 november 2010
OUD PAPIER _ ELKE 3E ZATERDAG VAN DB MAAND!
18 september 20i0
16 oktober 20i0
20 november 2010
Oud papier ten bate van: voetbalclub DWZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.

