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TER OVERWEGING:

De zomer is reeds begonnen.
Velen zullen nog een paar dagen moeten werken voordat de vakantie
aanbreekt. De kinderen verheugenzieh er al op:
zes weken wij van school. Een eindeloze tijd, die toch altijd weer een

keer ophoudt. Hopelijk is het mooi weer tijdens deze vakantie, zodat de

kinderen heerlijk in de zon buiten kunnen spelen.

Velen zullen er ook dit jaar weer op uit trekken. Met caravan of tent,

naar pension of hotel, of ergens naar een huisje. Lekker er tussen uit,
dichtbij of ver weg tot rust komen en alle dagelijkse sores van je af
laten glijden om verfrist en verkwikÍ weer terug te komen.
En het is altijd weer even spannend: staat het huis er nog?

Welke post zou er liggen? Stapels kranten van de tijd dat je weg bent
geweest en allerlei brieven en kaarten moet je doorploegen. De ramen
en deuren goed tegen elkaar open om het huis eerst maar eens even
lekker te luchten.
Wie de zakengoed geregeld heeft, treft ook de plantjes en de huisdieren
nog levend aan. Daar moet ook altijd iets voor worden geregeld.

Gelukkig z4ner altijd wel mensen te vinden die tijdens je afivezigheid
het groen van water en de huisdieren van eten en drinken willen
voorzien.
Gelukkig zijn die mensen nogwel te vinden, want zo vanzelfsprekend
is dat niet meer.
Steeds meer komen mensen op zichzelf te staan, steeds minder zijn
mensen bereid iets voor een ander te doen.
Dat beperkt zich niet alleen meer tot steden, ook in dorpen begint het

individualisme wortel te schieten. Dat is lang niet altijd kwade wil,
rnaar mensen hebben steeds minder tijd voor een ander en zijn steeds

drukker bezigmet vooral voor ncl:u;elf te leven.

Ze komen er nauwelijks nog aan toe om ook eens a"tm anderen te

denken. Daar komt bij dat je elkaar minder tegenkomt. Ook de televisie
houdt mensen thuis zodat ze elkaar minder snel opzoeken.
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En dan heerst er vooral de sfeer dat als je het zelf maar gocd hebt, dat

het dan wel goed is.

Uiteindelijk blijfje er eenzaam van achter en zul je het mee gaan maken

dat je jouw huisdier met de vakantie óók in een pension moet doen en

dat je de planten ieder jaar moet vervangen.

Misschien heb je daar dan wel geld voor bij elkaar verdiend, maar of
het dat allemaal waard is?

Het Bijbetse gebod om je neilste lief te hebben is niet slleen goed voor

de ander, maar óókvooriezelf,

De redactie.

Zegen wens ik je toe

Vrede \ilens ik je toe,

liefcle wens ik je toe.

Moge God je behoeden,
leef met zijn liefcle,

vrede wens ik je toe.

Zegeuilens ik je toe,

aandacht wens ik je toe,

dat er mensen zijn
met wieje kunt delen.

Zegeuryens ikje toe.
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KERKDIENSTEN

10 juli
24 juli

7 augustus
21 augustus

4 september

11 september
18 september
25 september

2 oktober
9 okÍober

09.30 uur
09.30 uur

09.30 uur
09.30 uur

11.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

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

Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.

Ds. R. Poede te Wittewierum.
(Startzondag)
Dhr. G. Iwemate Muntendam.
Mw. M. van Vliet te Veendam.
Gezamenlijke dienst met de
Hervormde Gemeente Muntendam
in onze kerk o.l.v. Pastor E. Vroom.

19.30 uur Zangdienst o.l.v. dhï. J. Nieboer.
10.00 uur Mw. T. Huizing te Veendam.

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 aanwezig ziin, gaan ze vaot 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 kerkdienst_en:

Juli en augustus:
Iir 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.
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Zondag 4 pentember:
Denkt u erom dat deze dienst, in het teken van het startsein voor het

nieuwe winterseizoen, om 11.00 uur begint.
Houdt u alvast zaterdag3 september vrij in uw agenda, dan zullen
we weer starten met de traditionele barbecue.

Informatie hierover ontvangt u nog.

Zondag 25 sentember:
Op deze zondagzullen we onze gezamenlijke dienst met de

Hervormde Gemeente Muntendam gaan houden. Deze dienst zalin
onze kerk gehouden worden. De volgende keer gaan we naar

Muntendam. De dienst wordt door een paar mensen van Muntendam
en van onze gemeente, samen met pastor Vroom, voorbereid.

Zondae ? oktober:
Deze zondagzullen we weer eenzangdienst gaan houden. Dit jaar

zullen \^/e er een avondzangdienst van maken, die begint
om 19.30 uur.

Reserveerí u deze duta vast in uw agenda!

Zieken:
* Mw. E. Jager, Zuidwending 151.
* Dhr. B. Veldman, Ommelanderwijk 319.

Ailen die getroffenzijn door ziekÍe enlof zorg, wensen we Gods

kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Gestorvenen in de afgelonen periode:
De gemeente gedenkt:
- 12 juni 2011 Dhr. J.K. Keizer, Patrijsstraat 10.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.

En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Geboorte:

- 12juni 2011 Sophia, dochter van Gerard en Karin lwema"
zusje vatLuca, Roerdompshaat 3.

Onze hartelijke gelukwensen.

Van de Kerkenraad:

Veenkoloniaal Symfonie Orkest:
Zondagmiddag 19 juni jl. heeft het Veenkoloniaal Symfonie Orkest
een concerffour door de gemeente Veendam gehad.

Er werd begonnen om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te
Muntendam, daarna het2" deel om 15.30 uur in onze kerk en de

afsluiting was om 17.00 uur in de Margretha Hardenberg Kerk te
Wildervank.
Een mooi concert, voor herhaling vatbaar.

Huwelijk:
Vrijdag I juli jl. zijn in onze kerk in het huwelijk getreden Gerrit en

Joany Zijlstra, Galjootstraat 31 te Veendam. Het rwas een mooie dienst

en namens onze gemeente wensen wij hen veel geluk en Gods zegen

toe.

Verhuur gebouw en of kerk:
Zoalsu kunt lezen wordt onze kerk voor meerdere activiteiten
gebruikt en v/e hopen dat dit nog lang zo mag zijn.
Mocht u het gebouw en of de kerk willen huren, kunt u contact
opnemen met mw. T. Haarsma, zieblz.2 van dit kerkblad.
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STARTWEEKEND

Zaterdag3 september a.s. vanaf 17.30 uur wordt iedereen van harte
uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw.

ïVe beginnen met een kopje koffie of thee wÍarna we gaan barbecueën.
Wij verzoeken u uw eigen bord en bestek mee te nemen.

U/jij kunt zich tot en met I september opgeven bij:

- Tini Haarsma, tel. 61 43 18

Het wordt erg gezellig, komt u ook !!!!l !!!! !

Open monumentendag:

Op zaterdag 10 september a.s. zal onze kerk ook weer meedoen aan de

landelijke Open Monumentendag.
De kerk zal open zijn voor iedereen, daarnaast zaL et een organist
aanwezig zijn die het orgel ten gehore zal brengen. Mocht u zelf ook
kunnen spelen en graag eens op ons orgel willen spelen, schroom niet,

u bent van harte welkom.

Verdere informatie hierover kunt u lezen in de landelijke- enlof
regionale bladen.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

Vakantietiid:
Vakantietijd ---r dat betekent dat alle activiteiten op een laag pitje staan.

Velen zijn/gaanvan huis en genieten, soms ver weg, soms dichterbij
huis, van een welverdiende tijd van rust. Anderen zijn thuis, kunnen

niet met vakantie. Zij hebben soms niet de mogelijkheid, wat de reden

ook mag zijn. Laten we als gemeente hen, niet vergeten. Een kaartje,

een bezoekje of telefoontje maakt voor hen de dag vaak helemaal
goed!

Voor de kinderen. zoek tien verschillen.
Jezus verteld verhalen zo boeiend, dat velen komen luisteren.
Het wordt later en later , de mensen krijgen honger. Iemand
heeft vijf broden en twee vissen bij zich, enza deelt Jezus aan
honderden mensen van het brood en de vissen. en ieder had
genoeg. Als je de verschillen hebt gevonden kunje kleuren!
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Hier het volgende deel van het boekje "Wat ik u graag nog zeggen wil"
van Majoor Alida M. Bosshardt.

Het Geluk van mijn leven.

Wat heb ik als oudere te geven aan de jongeren ? Om te beginnen: vrij
spel. Ze moeten de kans krijgen op het middenveld hun gaven te
ontplooi en. Ikzelf verschui f naar de, kantlij n.

Als meelevende supporter, als invaller, als iemand die hand- en
spandiensten verleent.
V/at ik nog meer heb te geven ? Een erfenis. Om met de apostel Petrus

te spreken:
"ZTlver en goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik !"Ik hoop en bid
dat ik de jongere generatie iets mag geven van waarde: een geestelijke
nalatenschap.
Door schade en schande ben ik wijs geworden, ontving ik de wijsheid
die van boven komt. Wij mensen, wlj kunnen de maan bereiken, maar

wij kunnen niet opklimmen naar God, er is geen raket die de hemel
bereikÍ. Maar God is tot óns neergedaald. In de Persoon van Jezus

Christus komt Hij tot ons.
Het wonder van mijn leven is dat ik Hem heb leren kennen als mijn
Verlosser. De rijkdom van mijn leven is, dat ik Hem mag dienen. Dat ik
deel mag uitmaken vanZijnwonderlijk koninkrijk, het koninkrijk van
de lief<le.
Heerszucht en hebzucht maken de mensheid dood-ongelukkig. Echt en

blijvend geluk ontvangen we door God en mensen lief te hebben, door
Jezus te dienen.
Wat ik u graag nog zeggen wil: ik mocht mij geven aan God en aan de

mensen. Daarin vond ik het geluk van mijn leven. Daarvan te getuigen

is mijn geestelijke erfenis.
Het mooiste is niet uit te spreken. Als ik straks dit aardse bestaan verlaat
en mijn intrek mag nemen in "het Vaderhuis met de vele woningeo",
danzal ik Hem mogen ontmoeten, die ik op aarde onuitsprekelijk heb

liefgehad !
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Zomaar een mens.

Zomau een mens
die, op mijn wens
vanuit mijn nood,

hulp aanbood.

Een mens aan God gewijd
nam, zomaar even tijd

hielp, door met mrj op te trekken
iets in mijzelf te ontdekken.

Vanuit de verwarring
kwam met vernieuwing
God was er en is er nog!

God blijft! Dat wist je toch?

Een mens, heel even wilde meebeleven
mijn wel en wee ging zomaar even mee.

Wees dagaan dag bereid
neem voorj;s2slf de tijd.

Maak je los, Iangzaam aÍul

uit de chaos in je bestaan.

Dank Heer, voor open ogen en oren,
ogen die zien, oren die horen.
Die zoekend met je aftasten.

om te vinden, wat jou zo kon belasten.

Geef U Heer mij nu maar aan

zelf ook zo'n weg te gaan.

Houd mijn ogen, oren open

om bevrijd, zo met een ander op te lopen.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uifvaarfvereniging
O'OMMELANDERWIJK _ ZUID\ilENDING' U.A. ?

Voor het jaar 2011 is de contributie € 42,5A voor leden van2tjaar en

ouder, voor leden van 16 -21 iaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen

met de secretaris van oÍue vereniging:
Aafien de Vries * Heemskerkstraat 10 -

Veendam - tel. 0598-634751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:

0 59 7 -6 4 698 1, Uitvaartverzorging 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., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,

9644XH Veendam, tel. 0598 '617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLI JK; 2l augustus 2011

OUD PAPIER_ ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
16 juli,

20 augustus,
l7 september.

Oud papier ten bate voor: voetbalclub D\MZ, de school de

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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