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TER OVERWEGING:
Stil de tijd, leef nog even. Zo luiden de laatste twee regels van het gedicht
van Gerrit Kouwenaar. Joke Hermsen heeft er haar boek naar genoemd:
Stil de tijd. Ook het thema van deze viering heeft te maken met tijd: Tijd,
die vol van stilte is. We willen u daarmee uitnodigen op weg naar Pasen
meer dan anders stil te staan bij wie wij zijn en waar het werkelijk om
gaatin het leven.
In onze jachtige en drukke wereld volgen wij doorgaans het ritme van de
kloktijd. Om 8.00 uur 's ochtends staan we op, niet omdat we dan
uitgeslapenzijn, maar omdat de wekker gaat; 's avonds klokslag 18.00
uur eten we, niet omdat we honger hebben, maar omdat het onze
gewoonte is; 's avonds bezoeken we onze familie of vrienden, niet omdat
we daar op dat moment zininhebben, maar omdat die afspraak drie
weken geleden gemaakt is.
Natuurlijk z4n deze uitspraken gechargeerd, maar u begrijpt de bedoeling.
Stil de tijd, leef nog even, wijst op een heel andere tijdsbeleving' Heeft
eerder te maken met een innerlijke tijdsbeleving, waarbij klok en
agendatijd stilgezet worden om plaats te maken voor een tijdsbeleving die
mogelijk met God van doen heeft?

In het Evangelie lezenwe hoe Jezus zichnazijn doop terugtrelct.
Aangespoord door de Geest zoekÍ hij de stilte van de woestijn op om te
bidden, te vasten en met zicbzelf alleen te zijn. Hij weet nog niet dat hij
na veertig dagen beproefd zal worden door de duivel. In de stilte van de
woestijn is hij, net als elk mens, overgeleverd aanwat er op hem af komt.
De verzengende hitte van de dag, de nachten die ijs en ijskoud kunnen
zijn. ln de stilte van de woestijn kom je jezelf tegen: je boosheid, je
verdriet, je teleurstellingen, je angsten en tekortkomingen.
In de verlatenheid van de woestijn wordt je Godsvertrouwen aardig op de
proef gesteld. Zo gebeurde dat ook bij Jezus.
Na veertig dagen verschijnt de duivel, de satan, om Jezus uit te dagen.
Hem over te halen zijn kant te kiezen.

Tot driemaal toe probeert hij Jezus aÍ'1c lcirlert van het wezenliikc irr lrct
leven, dat met God van doen heeft. Afleidcrr is wat duivels en vcrlcitlcrs
doen. In die dagen en ook in onze dagen. l'lcdurcllurgse verleiders ziirr
daar erg handig in. Slimme zakenjongens, overtLrigerrdc
reclamèboodschappen beloven ons gouden bergen. lrcilltxts voclcn zii aan
waar onzezwakke plekken zitten en voor we er erg in ltctrtrcrr ziin wii
gezwicht voor het grote geld, voor roem, voor macht.
U hoeft alleen maar ..... en we hebben niet in de gaten of willen niet zien
hoe deze gouden beloftes ten koste gaan van onze medemens, ten koste
gaan van Gods SchePPing.
De duivel weet dat Jezus na veertig dagen vasten honger heeft en ziel't'i.irt
lrls
eerste kansen schoon. Jezus echter blijft standvastig en trouw aan Ootl
wiisl
hij antwoordt: 'de mens leeft van meer dan brood alleen'. Daartncc
fril net brood, alles wat een mens nodig heeft om te leven, niet aÍ. I lii
bèdoelt te zeggen: er is meer dan dat. In jou woont en werkt Gocls Wrtot'tl
als voedsel voorje ziel. In jou wil het Woord van God tot leven gcbt'rrt'lrt
worden zodathet op zijn beurt anderen weer kan voeden, anderctr klttr
inspireren. Natuurlijk zint datantwoord'de duivel niet en hij gooit lrct :ittcl
andere boeg. Helaas voor hem, ook de tweede en de derdt'
ouá,
".n
poging blijven zonder succes. Exegeten onder ons horen hoe in dc
àntr^roorden van Jezus het O.T., het boek Deuteronomium opengaat'
Matteus lijkt ons te zeggen: waar het joodse volk rwakwerd, blijfl.lezrrri
rlr
standvastig en trouw. In deze veertigdagentijd worden wij uitgenodigcl
te denken over onze standvastigheid, over de keuzes die wij maken: wltt
voedt mij wezenlijk; bij wie ben ik ten diepste geborgen; wat is mijn
grootste insPiratie?

Uit goed of kwaad te mogen kïezen. Het kwaad, de verleidingen, het lijkt
ietsian alle tijden. Het boek Genesis leert immers dat het kwaad in de

vorrn van een slang reeds aanwezigis in het aardse paradijs. En daarmee
goccl
is de keuzemogelijkheid van de mens een gegeven. De keuze tussen
goerd'
en kwaad is niót glmakkelijk. Ook al zijnonze bedoelingen nog zo
wij maken fouten en doen daarmee anderen en onszelf tekort.

Het zijn niet allecn Adarn en Eva die van de verkeerde boom eten, het is
niet alleen het volk van Israël dat neerknielt voor het gouden kalf. Ook
wij kennen momenten van zwakÍe, en houden daarmee het kwaad in
stand.

Dat het anders kan wil Matteus ons laten zien. In Jezus is een
Mensenzoon opgestaan die radicaal en onvoorwaardelijk de kant van God
kiest en daarmee het goede in de wereld bewerkstelligt. In Jezus is een
mens opgestaan die radicaal nee zegt tegen het kwaad en kiest voor de
weg ten leve, het door God bedoelde leven. Een wereld waarin het
eerlijker kan, waarin het rechtvaardiger kan. Een wereld waarvoor het de
moeite waard is je met hart en ziel in te zetten. Waarvoor het de moeite
waard is te leven én te sterven.

Stil de tijd, leef nog even. In de dagen op weg naar Pasen, proberen wrj af
en toe de tijd stil te zefrenen ons te bezinnen op wat het betekent: kiezen
voor de weg ten leve.
Stil de tijd opdat wij ons niet laten verleiden onze tijd te verdoen met
onbenullige gedachten of onbeduidende handelingen.
Stil de tijd om te overwegen hoe wij crnze leef
inzetlenom het goede te doen.

- tijd optimaal

kunnen

Stil de tijd om opnieuw te leren hoe rvij de dingen die wij doen met
aandacht en liefde kunnen doen.
Stil de tijd om te ontdekken dat de naaste een mens is die net als jtj de
weg ten leve zoekÍ. Van gebrokenheid naar heelheid, van slavernij naar
vrijheid, van dood naar leven.
Stil de tijd en ...... leef nog even.
Pastor Annemie Herinx.

KERKDIENS'f EN
3 april
10 april
17 april

Dan vraagt de morgen
mij ten dans
op witte vleugels
van het Licht.
Ik mag mrjn graf te
gernachtigd
door het Licht,
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Dhr. H. Pater te Muntendam.
Ds. R. Poede te Wittewierurn.
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
(Palmpasen)
geen dienst op Witte donderdag
Ds. D.C. van Vliet te Veendam
(Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal)
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam
(Pasen)
Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
DhÍ. G. Iwema te Muntendam.
Ds. D.C. v. Vliet te Veendam.
Ds. A. v.d.Zwaagte Wildervank.
Joh. de Heer Zang- / Avonddienst.

/

Mw. E. J. Steenhuis te Muntendam.
Ds. R. Poede te Wittewierum.
(Pinksteren)

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 aanwezigz\jn, 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'

Info kerkdiensten:

Zieken:

\ilitte Donderdag.

21 april:
Op deze donderdag zal er dit jaar geen dienst worden gehouden, i.v.m.
het niet kunnen krijgen van een voorganger, daarom zullen we op
Goede Vrijdag een dienst hebben.

x Dhr. A. Ziengs, Ommelanderwijk 14119.
* Mw. C. Lahpor, Houtduifstraat 10.
* Dhr. H.J. Dijkman, Ommelanderwijk 141112.
* Mw. E. Jager, Zuidwending 151.

Goede Vriidae. 22 april:
Op deze vrijdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen en in deze dienst
zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Allen die getroffen zijn door ziekte enlof zorg, wensen we Gods

Pasen.24 april:
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zuilen we weer met elkaar het
Paasontbijt gebruiken. Informatie hierover kunt u verderop irr dit
kerkblad lezen.

Bedankie:

kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Hierbij bedank ik de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk
Zuidwending voor het kerstbakje dat ik mocht ontvangen.
Mevr. Loorbach.

Zondag L mei:
Denkt u erom dat vanaf deze zondag de diensten weer om 09.30
uur zullen beginneno tenzij anders vermeld in het kerkblad of

krant.

Gestorvenen in de afgelopen periode:
De gemeente gedenkt:

Geboorte:
07 maart2011: Esmée, dochter van Hans Meertens en
Monique Dolfing, Ommelanderwijk 149.
17 maart20ll Jacolien, dochter van Leendert en Arjanne
Vreugdenhil en zusje van Rianne, Aad-Jan en
Willemijn, Zuidwending 325.
Onze harte

-

Iii

ke gelukwensen.

januai20ll Dhr. J.H. Banus, Ommelanderwijk 141/1
- 14 februari20ll Dhr. J.J. Boer, Ommelanderwijk 98
- 06

- 22

-

februari20ll

11 maart

2011

Dhr. J.E. Hulshof, Dr. Bekenkampstraat 13
Dhr. B.G. Hamming, Ommelanderwijk 138

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

zoekÍ daarbij zijn eigen woorden en overtuigingen. We zijn nu
eenmaal unieke mensen met onze eigen unieke manier van leven en
geloven. Daar past geen oordeel bij.

In Memoriam Dhr. Jan J. Boer.
Op 14 februari 201 1 is plotseling overleden dhr. Jan J. Boer op de
leeftijd van 83 jaar, echtgenoot van mw. T. Boer-Ensing,
vader/schoonvader van Jaap en Dieta, Coby en Haije, Jan Jaap, Riek
en de opa en over-opa van de kleinkinderen en achterkleinkind.
Dhr. Boer was geboren in Wildervanksterdallen.
Als je zijn activiteiten bekijkt was het iemand die niet goed stil kon
zitten.
Hij ging medicijnen studeren in de stad Groningen en werd na zijn
studie huisarts in Alteveer. Over deze periode kon hij smakelijk
vertellen en in zijn boekjes kan men er over lezen. Hij voelde zich
daar thuis tussen de gewone mensen of af en toe wat "roeg" volk. Die
geven zich eerder bloot dan anderen en dat waardeerde hij, je wist wat
je aan de mensen had, of zoals hij het zelf gezegd heeft:
Alteveer is Alteveer. Da's mien volk.
In Alteveer is hij ook gepromoveerd op spoelworïnen en als je het
mag geloven heeft heel Alteveer er aan meegewerkt om hun dokter
Boer aan zijn promotie te helPen.
Later werd hij huisarts in Onstwedde, geneesheer-directeur van het
Refaja Ziekenhuis en daarna geneesheer-directeur van Open Haven,
het huidige Meander in Veendam. Hij schreef vele Groningse boeken
en gedichten en deed veel werk voor het Grunniger Bouk en de
Grunniger Toal.
Hij was een echte familie-man en een voorbeeld voor velen. Hij
stimuleerde je om iets van je leven te maken- Een man zonder
poespas, nuchter en zakelijk, je leert van het leven en hij was er
wanneer je hem nodig had.
11-1975 kwam de fam. Boer in Ommelanderwijk wonen, waar hij zich
thuis voelde en betrokken was bij het vrijwilligerswerk van zijn kerk.
Hij voelde zich verbonden met de kerk en het geloof; op zijn eigen
manier. Hij vond dat er voor iedereen plek is bij God. Er is niet één
weg die naar Rome leidt. Ieder mens is verschillend en ieder mens
10

Op 19 februari hebben we onder grote belangstelling afscheid
genomen van dhr. Jan J. Boer in het crematorium Cereshof te
Stadskanaal. De dienst werd geleid door ds. R. Poede uit
Wittewierum.
We wensen mw. Boer en familie veel sterkte en Gods zegen toe met
het dragen van dit verlies.
De Redactie.

Giften voor het kerkblad:
Dhr. G. te V.
Fam. D. te V.
Fam. P. te V.
Fam. G. te V.
Dhr. de J. te V.
Mw. M. te N.P.
Mw. W. te E.
Dhr. H. te O.
Mw. R. te V.
Mw. B. te N.P.
Fam. D. te V.

€ 60,--

€ 15,-€20,-€ 20,--

€)\--

€ 50,--

€ 10,-€.20,--

€ 10,-€ 10,-€ 15,--

Giften voor de bloemen:
Fam. G. te V.
Mw. Z. te V.
Mw. B. te N.P.
Fam. L. te V.

€,20,--

€ 10,-€ 10,--

€

25,--

Hartelijk dank voor uw gift.
11

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de
bloemengroet, op blz.2 van het kerkblad staan de rekeningnummers
vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

Voor de hinderen een kleurplaat:

We hebben al enkele keren gevraagd of er mensenzlin die een gift
voor het kerkblad willen geven, hier is door enkele mensen gehoor
aangegeven. De drukkosten van het kerkblad (per keer ca.150 stuks)
zijn schrikbarend hoog. We willen proberen of we het kerkblad in de
toekomst nog steeds huis aan huis kunnen bezorgen maar we zien het
donker in. Misschien dat we het op een andere manier aanpakken daar
hoort u in de toekomst meer van. U kunt natuurlijk het kerkblad ook
op de website van de kerk lezen:

KerkbaËans ?011.:

Hierbij willen we een ieder hartelijk bedanken, die ons een bijdrage
hebbentoegezegd ofal hebben gegeven voor dejaarlijkse actie
"Kerkbalans".
De vrijwilligers die op stap zijn geweest, hartelijk bedankt en we
hoperr volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.
Het verheugt ons, dat veel mensen uit Omrnelanderwijk en
Zuidwending en ook uit Veendam en elders zich verbonden voelen
rnet het wel en wee van onze kerk.
College van Kerkrentmeesters.

t2
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Van de Kerkenraad:
edselbank Veendam / Menterwolde.
Tijdens de Kerstnachtdienst hebben we een collecte gehouden ten bate
van de Voedselbank Veendam / Menterwolde. Zij zouden graag een
transportbus willen aanschaffen om wekelijks de producten bij de
winkeliers op te halen. Nu wordt dit gedaan met een personenauto en
een kleine aanhanger en komt het helaas te vaak voor dat ze producten
moeten laten staan. De collecte heeft € 200,-- opgebracht.
Namens de Voedselbank willen wij iedereen bedanken die hieraan
heeft meegedragen. Wij hopen datze de transportbus kunnen
aanschaffen, mede door onze bijdrage .
Vo

Koninginnemarkt:
De kerk zal ook weer aanv/ezigzijn op de Koninginnemarkt van
30 april a.s. met haar traditionele spekkendikken. Wij bevelen ze van
harte bij u aan. Mocht u nog willen meehelpen kunt u contact
opnemen met de fam. Bos, Zuidwending29l tel. 617379.
Paasontbiit:
Ter afsluiting van het veertigdagenproject "Ontmoeíing" nodigen wij
u/jou hartelijk uit om samen met ons het PAASONTBIJT te houden.
Dit ontbijt zal op Paaszond ag 24 april van 9.00 tot 9.45 uur in het
gebouw plaatsvinden.
Iedereen is van harte welkom.

A. Boonstra.
Boonstra zal ons na ongeveer 5 jaren verlaten, zij heeft een
A.
Ds.
betrekking aangenomen bij de Pepergasthuiskerk te Groningen.
Wij vinden het jammer maar wensen haar en haar gezin Gods zegen
toe om het werk in een nieuwe gemeente voort te zetten.
Ds. Boonstrazal nog van onze gemeente afscheid nemen, hierover
Ds.

zullen we nog met elkaar iets afspreken.
Daar u niet meer ds. Boonstra kunt bellen als u hulp of pastoraat nodig
hebt en dit toch wenselijk is, kunt u zich wenden tot de scriba van
onze gemeente, het adres vind u voorin het kerkblad.
Uiteraard kunt u ook bij een ander kerkenraadslid terecht.

Vastenmaakijd:
Op woensdag 30 maart a.s. zal er in het gebouw een vastenmaaltijd
gehouden worden. Aanvang 18.30 uur.
Gemeenteavond 5 april as..
De kerkenraad nodigt u van harte uit om de gemeenteavond van
5 april a.s. om 20.00 uur bij te wonen'
De agenda zal nog bekend worden gemaakt.

t4

Het ontbijt zalhetkarakter hebben van ontmoeting met elkaar en
samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op
hoeveel personen we kunnen rekenen. Uijij kunt zíchtotuiterlijk
2l upril opgeven bij mw. Tini Haarsma, J. Vegterweg 3, tel. 614318.
Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

God is er pas als Hij de
mogelijkheid krijgt zich te
manifesteren, zoals vuur pas
ontvlamt als er brandbaar
hout beschikbaar is.
Meister Eckhart

Mijn ogen zijn op de HEER gericht. Psalm 25

4 mei Dodenherdenking.

Aan alle inwoners van Ommelanderwijk

1

De 4 mei commissie is weer druk bezig met de voorbereidingen voor
de herdenking op de Joodse Begraafplaats aan de Sluisweg.

Daar ziteenman, hij kan ntelz
hij zit maar aan de kant.
Hij roept tot men uit medelij
wat geld geeft in zijn hand.

Hij hoort wel stemmen om zich

Nog niet alles is bekend op het moment van drukken van dit kerkblad,
zodra het programma bekend is, zal ook een veÍïnelding in de
Ommelander plaatsvinden die voor de herdenking nogzal verschijnen.

heen

maar hij ziet geen gezicht.
Hij heeft nog nooit de zon gezien,
nog nooit een streepje licht.
3 Er komt een man die stil bhjft staan
hij heeft geen geld, geen goud,
maar strijkt zijn ogen in met slijk
en dat wordt zijn behoud.

Alwel kunnen we u het volgende vermelden:
- verzamelen bij Meertens Meubelen
- vertrek om 19.40 in gepaste stilte lopend naar de begraafplaats.
Het is een Joodse gewoonte, dat tijdens de herdenking op het kerkhof
dejongens en mannen een hoofddeksel dragen.

Wij willen deze gewoonte graag voortzetten en vragen hen tijdens de
plechtigheid een hoofddeksel te dragen. Blj het verlaten van de
Begraafplaats wordt door iedereen een steentje gelegd op het
monument. Dit als teken van ons bezoek aan de Begraafplaats.

4Ik zie het licht, ik zie het licht,

De 4 mei commissre.

mijn leven is gered!
En wil je weten wie dat deed?
De man van Nazareth

Michel van der Plas

t6

- Zuidwending.

t7

Hier weer een volgend deeltje van het boekje "Wat ik graag nog
zeggenwil" van Majoor Alida M. Bosshardt.

Wonder boven wonder!
Mensen z4n geenmarionetten, geen poppen die voor het raam staan te
kijken en niets zien. Mensen zijn levende wezens.
Je hart begon te kloppen in de schoot van je moeder. Je kwam ter wereld
op een wijze die duizendmaal mooier en ingewikkelder is dan de
lancering van een raket naar de maan..
Je bent door God gelanceerd op een planeet die aarde heet.
Stond de aarde nog I\Yo dichter bij de zon, wij zouden allemaal
verschroeien. Stond de aarde nog I\Yo verder bij de zon vandaan, wij
zouden allemaal bevriezen.
Maar nu: we verschroeien niet en we bevriezen niet. Hoe wonderlijk is
alles gemaakt!
Ik denk aan de woorden van Psalm 8 :

Want in Jezus komt God zelf naar de aarde. Hij is de goede Herder die
zijn leven inzet voor de schapen. Ook dat is onbegrijpelijk: Hij is voor
ons gestorven en Hij is voor ons opgestaan uit de dood.
Ik wil niets liever dan het de mensen zeggen:je leven is een wonder!
Ga zorgvuldig orn met de schepping en met elkaar. Geloof in het
wonder van Goede Vrijdag en van Pasen. Leef als blije, verloste
mensen. Het leven is goed, want God is goed!
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Wat is de mens, dat U aan hem denkt,
En het mensenkind, dat U naar hem omziet ?
Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt
En hem met heerlijkheid en met luister gekroond.
We kunnen ademen, kijken, denken, praten, liefhebben, muziek maken,
zingen,dansen, dichten, teveel om op te noemen ! Wat is ons geheugen
iets wonderlijks. Onbegrijpelijk !
Nu zijn het woorden uit Psalm i00 die mij te binnen komen:
Erkent, dat de Here God is;
Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe,
Zijn volk, de schapen die Hij weidt.
Iedere geboorte is een wonder. De geboorte van Jezus is een wonder
boven wonder.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uifvaartvereniging
..OMMELANDERWIJK _ ZUIDWENDING' U.A. ?

Voor het jaar 2010 is de contributie € 42,50 voor leden van2l jaar en
ouder, voor leden van l6 - 2l 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, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

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

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDTG
INLBVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLIIK:29 mei 2011
OUD PAPIER

- ELKB 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
16 april,

27 nrei,
18

juni,

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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