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Pinksteren

De Geest is er voor iedereen

die wil luisteren naar
een stem van een ander.

Een stem die het licht
in de duisternis brengt
zodat de nacht ligt valt.

Samen met alle anderen
heft de stem een loflied aan

want de Geest is onder ons

De Geest zorgt er voor
dat wij alle talen

kunnen en willen verstaan.

W'ant Jezus heeft beloofcl
dat eenieder die Zijn werk voortzet

niet alleen door het leven gaat.

En wie op God vertrouwt heeft
een waakvlam in zijn lichaam

dat elke dag vurig brand.

Zo wordt elke dag een Pinksterdag
een dag om met anderen te delen

welke taalzq ook zullen spreken!

Klaas van Eijbergen
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KERKDIENSTEN

12 juni

19 juni
26 juni

10 juli
24 juli

11.00 uur Ds. lt. Poede te Wittewierum.
(Pinkstcrcn)

09.30 uur Mw. M. van Vliet te Veendam.
09.30 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

09.30 uur Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
09.30 uur Pastor Kulk te Veendam.

Zieken:
* Dhr. A. Ziengs, Omrnelanderwijk l4ll9.
* Mw. T. van den Hoven-Mensing, Zwaluwstraat 14.
* Dhr. R. Nieboer, Ommelanderwijk 164.
* Dhr. E. Bentum, Ommelanderwijk 31 1.
* Fam. F. Gras, Zuidwending 98.
* Mw. E. Jager, Zuidwending 151.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zors, wensen we Gods
kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Bedankie:
Hierbij wil ik u hartelijk dank zeggen, voor het prachtige boeket
bloemen die ik na mijn knieoperatie van de Kerk mocht ontvangen.

Dhr. H. Dijkman.

Mijn hartelijke dank aan de Hervonnde gemeente Ommelanderwijk -
Zuidwending voor het prachtige boeket bloemen die ik met Pasen heb
gekregen.

Mw. Loorbach, Ommelanderwijk

Gestorvenen in de afgelopen periode:
De gerneente gedenkt:
- 01 mei 2011 Mw. A. Luttjeboer-Molema,

Ommelanderwijk 189.

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

Giften voor de bloelnen:
Mw. L. te V. € 10,--
Dhr. de J. te V. €25,--
Fam. K. te V. € 10,--

7 augustus 09,30 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendarn.
21 augustus 09.30 uur Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendanr.

4 september 11.00 uur Ds. R. Poede te V/ittewierurrl.
(Startzondag)

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaanilc
diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee ol'rrrccr
kinderen in de dienst aanwezig z4n, gaan ze voor de preek naar
het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zirl
er n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt.
Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Zondag 12 iuni en zondag 4 september:
Denkt u erom dat de dienst om I 1.00 uur begint.

Juli en augustus:
In de maanden juli en augustus is er één keer per twee weken dienst.
Na de dienst wordt u in deze maanden van harte uitgenodigd, om in het
Gebouw een kopje koffie/thee te komen drinken.

Richard
Rechthoek



Giften voor het kerkblad:
Mw. N. te U. € 20,--
Dhr. de R. te N. €25,-'
Dhr. de J. te V. €25,-'
Mw. L. te V. € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Geboorte:
- 23 mei}Afl Oriella, dochter van Peter en Jessica Keizer en zusje

van Angel, Houtduifstraat 3 .

Onze hartelij ke gelukwensen.

Van de K:rkenraad:

Ds. A. Boonstra.
Op een 5 april jl. hebben wij afscheid genomen van onze pastoraal

medewerkster ds. A. Boonstra. Na de opening en een kopje koffre, is

er een verhaal verteld over de samenwerking met ds' Boonstra.

Aan het einde van de speech hebben we haar een grote bos bloemen

aangeboden en boekenbonnen van de christelijke boekhandel Huizing

te Veendam. We hopen dat er vast nog wel iets is wat in haar

boekenkast past. Aan het eind van de avond hebben we nog even

gezellig bij elkaar gezeten.

Solidariteitskas 20 1 I :
In de komende weken zullen de lidmaten en de meerderjarige doopleden

van onze gemeente per brief worden gevraagd de bijdragen (€ 10,-)
voor de Solidariteitskas over te maken. De kerkrentmeesters zijn voor

elk ingeschreven lidmaat en dooptid verplicht jaarlijks een bedrag te

betalen aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Wilt u namens de kerkrentmeesters aandacht aan deze brief schenken!

Gemeenteavond 10 mei il.
De avond werd bezocht door 26 mensen en na de opening hebben we

de financiën van de Kerk, het Kerkhol de Diaconie, de Restauratie

besproken. De vragen zrln zoveel mogelijk beantwoord en de vragen

die niet beantwoord konden worden, hier komt de kerkenraad later op

terug. Er is nog even stil gestaan bij het feit dat we nu vacant ziin,
maar de kerkenraad is blij dat wij voor het crisispastoraat mw. C. Dun

bereid hebben gevonden ons eerst even uit de brand te helpen.

Na de zomervakarrtïe zal de kerkenraad kijken hoe en wat er mogelijk
is, inzake het benoemen van een nieuwe pastoraal medewerker(ster).

Mocht u hulp nodig hebben kunt u zich melden bij de scriba of de

andere kerkenraadsleden. Ter afsluiting hebben we informeel nog met

elkaar gesproken, alvorens iedereen weer naar huis ging.

Zondag 29 mei, Johunnes de Heev Avondzungdienst:
Zondagavond2g mei jl. hebben we een Johannes de Heer zangdienst

gehouden in onze kerk. Ruim 90 mensen zijn daarbij aanwezig geweest

en de dienst werd muzikaal begeleid door Marcel Gelderloos op het

orgel en Rick Lemaire op de piano. We hebben veel bekende liederen

uit de bundel van Johannes de Heer gezongen en door de vele positieve

reacties zullen we in overweging nemen het volgend jaar weer te

organiseren. Het goede doel wat aan deze dienst gekoppeld was is

Summeríun te Veendam. Een organisatie die in de gemeente Veendam

opereert en voor die kinderen die om sociale of financiële redenen niet

met vakantie kunnen, een leuke zomervakantie te bieden.

De activiteiten die georganiseerd worden zijn o.a. knutselen, sport,

filmavond, bingo, viswedstrijd en zandkastelen bouwen enz.

Dit project bestaat al 10 jaar d.m.v. sponsorgelden.

Onze collecte heeft opgebracht € 147,--.
We hopen met deze bijdrage de kinderen een onvergetelijke tijd te
bezorgen.

Namens de kerkenraad, Scriba Ande Nieboer.
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Voor de kinderen

Je zielhier een regenboog, het teken van God dat Hij de wereld
nooit meer met een zondvloed zal straffen.Geef de regenboog
zlin kleuren en teken net als de vier voorbeeldenkinderen die
hand in hand rond de aarde staan. Maak een touwtje aan de

regenboog en van de regenboog naar de

aarde, en kleur het geheel.

Succes !
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Koninsinnemarkt 30-april 201 L :

Ook de kerk was vertegenwoordigd op de markt en wel met de inmiddels

bij velen van u bekende: Spekkendikken!
Met elkaar en de vele bezoekers is het weer een gezellige markt geweest'

Naast de kerk heeft ook de Chr. toneelvereniging ADVENDO hier gestaan

met een sjoelbak. De uitslag is:

Volwassenen: 1" prijs dhr. B. Kostwinder, Plevierstraa23.
2'prijs dhÍ. R. Prins, Kieler bocht 82.

Onder de 12 jr.: 1'prijs Tessa van Weerden, Zuidwending 10i.
2' prijs Marjolein v.d. Hoven, Zwaluwstraat 18-

Allen van hafie gefeliciteerd.

Hier weer een volgend deeltje van het boekje "Wat ik graag nog

zeggenwil" van Majoor Alida M. Bosshardt.

God gaat met ons mee.

God zegt als Mozes een bemoediging nodig heeft: "Moet Ik zelf met u

meegaan om u gerust te stellen ?"(Exodus 33 : 14) De God die toen

bemoedigde en kracht gaf, zegf.ook nu: IkZelf ga met u mee, laat u

door Mij geruststellen!"
Tijden veranderen, omstandigheden veranderen, ook mensen ondergaan

veranderingen, maar God en Zijn gegeven Woord veranderen niet!

Eón van de huizen op de Oudezijds Voorburgwal draagt aan de daklijst
het opschrift: God schiep de mens. Het benedengedeelte van het huis is

echter een bordeel.
Daarmee wordt dat huis niet gebruikt in overeenstemming met het

opschrift dat het bij de bouw meekreeg. Vrouwen die zich voor de

ramen als koopwaar uitstallen, verkeren in tegenstelling tot de

bestemming die aan hun leven als schepsel van God werd geschonken.
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Een huis op de Oudezijds Achterburgwal gaat het evenzo. Degevelsteen

zegt: God is mijn Burgh. Een sextheater is nu de bestemming van het

huis.
Het wemelt in onze wereld van tegenstrijdigheden. Er is veel bederf en

ontluistering.
Maar staande blijft: God schiep de mens. Wij zijn van hoge komaf, ook
al is ons leven in de goot terechtgekomen. God is onze Vader, dat geeft

ons een grote verantwoordelijkheid. Adeldom verplicht!
Maar ook: God is mijn Burgh. We mogen bij Hem schuilen. En Hijzelf
gaat met ons mee. Als we ons aan Hem toevertrouwen, houdt Hij ons

vast: dwars door het leven en dwars door de dood heen. Laat u dat

gerust stellen!
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Cursus o'Theologische Vorming
Gemeenteleden" (TVG)
In deze cursus wordt oude kennis opgefrist en

kennis met nieuwe geloofs-inzichten.
Verfrissend is de onderlinge discussie. Samen met de deskundige

docenten wordt de blik verruimd. Eigen geloofs-traditie wordt niet als

absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt
het geloof betrokken bij de vragen van de tegenwoordige tijd en wordt
de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.

Menig cursist ervaart de slogan: "omdat het zo boeiend is" dus niet

voor niets. De driejarige cursus wordt gegeven in Assen op de

dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.15 uur. Aan de deeinemers worden
geen toegangs eisen gesteld. Iedereen is welkom'

Ook u.
Aanmeldingen en informatie
Peter Floor, T. 0593 33067,
Email : tv gassgn@kBnrnail. nl, www.tvgassen.n I

PS In Groningen is er een avond cursus www.tvg-groningen"ni
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Snannende tiiden

De examens zijn weer achter de rug en nu komt er een spannende

periode aan. Zljn we geslaagd, hebben we een her-examen of
lrelaas gezakï.
Hopelijk zijn jullie allemaal geslaagd om hierna een plek te vinden om

verder te studeren of misschien eerst iets anders te gaan doen .

We wensen jullie heel veel sterkte rn deze spannende periode, geniet nu

eerst maar van jullie welverdiende vakantie.

Stichtins Zendingsfeesten Veenklooster:

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zlin weer in
volle gang . Dit jaar is het thema "La^tje verrassen".
Een greep uit het programma:

* Zaterdag 11 juni is er een Zanglen concertavond om 20.00 uur o.l.v.
ds. K. Snijder uit Marrum, m.m.v. Gereformeerd Groninger
Mannenkoor en de Gereformeerde Brassband Groningen.

* Zondag 12 juni zal er een Kerkdienst georganiseerd worden door de

kerken van Kollumerzuvaago.l.v. ds. P. Strietman en m.m.v' een

gospelgroep.De dienst zal beginnen om 14.00 uur.

Na de dienst is er koffiedrinken en een levend tafellvoetbalspei, muziek

en e>r/dierentemmer Case Schrage die komt vertellen over zijn bekering

en zijn werk. Ditzal beginnen om 16.00 uur.

* De dienst te Velde zal om 10.30 uur beginnen o'I.v. ds. Westerkamp

uit Houten m.m.v. Sinjael uit Donkerbroek.

U wordt van harte uitgenodigd om samen dit prachtige feest te vieren.

Wilt u een informatiekrant, bel: 051I- 443465 of 0519- 241576.
Tot ziens in Veenklooster.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaarfvereniging
.OOMMELANDERWIJK _ ZUID\ilENDING" U.A.?

Voor het jaar 2011 is de contributie € 42,50 voor leden van2I jaar en

ouder, voor leden van 16 - 2I 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. 0598-63075L

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:

0 597 -64698 1, Uitvaartverzorging Anny Munneke.

Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KN]RKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,

b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,

9644 XH Veendam, tel' 0598 - 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVERNN BIJ DE REDACTIEIKERKINRAAD !!!!

UITERLIJKt26juni 2011

18 juni,
16 juli,

20 augustus,

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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