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TER OVERIíIEGING:

Marcus 2: 13- 17: Een nieuw begin

Jezus ging naar het meer. Een grote menserunenigte kwam naar Hem
toe, en Hij onderwees hen. Toen Hij verderging zag Hij Levi, de zoon
van Alfeiis, bij het tolhuis zitten, en Hij zei tegen hem: "Volg Mij."
Levi stond op en volgde Hem. Op een keet was Hij bij Levi thuis
uitgenodigd vooÍ een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot

aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden Hem. Toen

de farizese schriftgeleerden zagen dal Hij samen met zondaars en
tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: "Eet Hij met tollenaars en

zondaars?" Jezus hoorde dit en zei tegen hen: "Gezonde mensen
hebben geen dokler nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om

rechtvaardigen te roepen, maar zondaars."
(Marcus 2:13-17)

Overal waar Jezus komt, zet Hii de heersende normen en

verwachtingen op zijn kop en laat zo een frisse wind waaien, die
nieuwe kalsen biedt. De roeping van Levi is hier een voorbeeld van

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel verschil te zijn tussen Jezus en

andere rabbi's: Hij geeft ondenicht aan een grote groep mensen. Dan

ziet Hij Levi, de tollenaar, voor zijn tolkantoor zitten. Tollenaars
werden in de samenleving zoals die was in de tijd van het Nieuwe
Testament niet gerekend tot de 'fatsoenlijke mensen', omdat ze bekend

stonden als oneerlijk en samenwerkten met de Romeinse bezetter. Net
als de prostituees, hadden zij een deel van hun menselijke waardigheid
verloren. Maar Jezus ziet in Levi niet enkel een veftegenwoordiger vaÍI

een beroepsgroep met dubieuze reputaÍie. Hij ziet een mens, met zijn
gaven, mogelijkheden, fouten en kwetsuren. Tot deze mens richt Hij
zijn oproep: eenvoudig, duidelijk, ongelofelijk. Levi's antwoord is net

zo eenvoudig. Misschien kan hij wel niet anders. Het is een compleet
nieuw begin.
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Nu wordt de sfeer informeler en ontspannen: we zien Jezus aan talèl bij
een feestelijk diner met Levi en zijn bekenden. Door samen met doz.e

mensen te eten, verwaarloost Jezus zijn eigen goede naam volledig.
Door zichzelf met hen te identificeren, laat Hij zien dat er voor Hem
geen tweederangs mensen bestaan: het zijn gewoon mensen. Hiermee
keurt Hii de levenswijze van de tollenaars niet goed, noch stemt Hij in
met het sociale systeem ofde beweegredenen die hen er misschien toe

brachten om zo te leven en te handelen. Zij zijn als zieken die een

dokÍer nodig hebben. Maar, in tegenstelling tot de eerbare en goed

opgeleide farizeeën, kijkt Jezus verder dan hun problemen. Door hen

eenvoudigweg te accepteren als mens, wekt Hij hun menselijkheid
opnieuw tot leven en maakt Hij een ommekeer mogelijk'

De oproep van Jezus, die dwars tegen alle normale verwachtingen
ingaat en om een antwoord vraag! is kachtig en uitdagend. Maar zii is

ook uiterst bescheiden: Jezus gebruikt zijn leerlingen en vrienden nict

om er status aan te ontlenen. Zijn houding is volledig geconcentrecrd

op de arder, niet op Hemzelf: het is de houding van God ten opzichto

van ons.

, Voel jij je wel eens niet geaccepteerd, alsofje niet past bij de

'fatsoenlijke mensen'? Wie of wat helpt je dan om Ckistus' roepstcnr

op te vangen, die jou aanspreekt zoalsje bent, zonder enige

voorwaarde?

. Hoe kan jij, ofde gemeenschap waartoe je behoort, anderen helpen

om te ervaren dat zij geroepen worden en geliefd zijn, eenvoudigweg

omdat ze mens zijn?

Schrijver onbekend.

KERKDIENSTEN

4 september

1 I september
1 8 september
25 september

2 oktober
9 oktober

16 oktober
23 oktober
30 oktober

6 november

6 november

13 november
20 november

27 november

4 december
1 1 december
I 8 december

11.00 uur

10.00 uur
i0.00 uur
10.00 uur

19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

i0.00 uur

19.00 uur

10.00 uur
11.00 uur

10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
1 0.00 uur

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

Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer.
Mw. T. Huizing te Veendam.
Mw. M. Kastelein te Emmen.
Dhr. H. Pater te Muntendam.
Mw. C. Dun te Veendam.

Ds. A. van der Zwaag te Wildervank.
Dankdag voor gewas en arbeid.
Grunneger daainst o.l.v.
Ds. E.J. Struif te Oosterwolde.
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
Ds. R. Poede te Wittewierum.
Laatste zondag v,h. kerkelijk jaar.
Mw. M.v.Vliet te Veendam. 1" Advent.

Mw.T.Huizing te Veendam. 2" Advent.
Mw. C. Dun te Veendam. 3u Advent.
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
4" Advent.
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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 zijn, gaan ze voor de preek naar
het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal

er n.a.v. het verhaal een "werkie" worden gemaakt.

Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Denkt u erom dat de diensten vanaf 11 september a.s. weer om
10.00 uur zullen beginnen.

Zondag 4 september:
Denkt u erom dat deze dienst, in het teken van het startsein voor het
nieuwe winterseizoen, om 11.00 uur begint.
Vooraf aan deze zondag zullen we op zaterdag 3 september weer de

traditionele barbecue gaan houden. (zie verderop in dit kerkblad)

Zondae 25 september:
Op deze zondag zullen we een gezamenlijke dienst met de Hervorrnde
Gemeente Muntendam gaan houden. Deze dienst zal in onze kerk
plaatsvinden. 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.

Zondag 2 oktober:
Op deze zondag zal er \teer een zangdienst gehouden worden. Vele
bekende liederen uit zowel de bundel van Joh.de Heer als uit ons

eigen liedboek willen we samen zingen.
Dit jaar zal het een avondzangdienst worden, de dienst begint om
19.30 uur o.l.v. dhr. J. Nieboer en op het orgel zal Marcel Gelderloos
de dienst begeleiden.

Zondag ó november:
Deze zondag zal in het teken staan van de

"Dankdag voor gewas en arbeid".

Wéér een oogst, wéér genoeg te eten, wéér brood en wijn in overvloed'
Ook de kerk is die dank waard'

De kerk nodigt niet alleen uit om te danken,
mensen mogen ook voor de kerk zelf danken'

Zij geeft ons veel wat wij anders zouden missen'

Na de dienst worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd voor bet

drinken van een kopje koffre ofthee in het gebouw.

Dit jaar zullen we geen liefdemaal met elkaar gebruiken.

Wii zijn blii dat wij u na vele jaren eindelijk weer eens kunnen
uitnodigen voor een Grunneger daainst in onze kerk, deze dienst zal

o.l.v. staan van Ds. E.J. Struif te Oosterwolde en worden gehouden op

deze zondagavond om 19.00 uur.

Reserveerí u deze data vust in uw agenda!

Éen vol dan ka ltaa r.
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Zondae 20 november:

Op deze zondag vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
We noemen in deze kerkdienst de namen van hen die dit jaar zijn
heengegaan en we steken een kaars aan, azi de Paaskaars, ten teken
van hun geloof, hun hoop op Christus de Opgestane Heer.

Streep hun naam niet door
al ztjn ze tot stof vergaan.
Streep hun naam niet door

alsof ze nooit hebben bestaan.

't Liefste dat ik heb bezelen
't toekomstbeeld van mijn bestaan

vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.

Want ik wil wel verder
maar ik weet niet hoe dat moet
'k hoor bij hen die achterbleven

overleven vergt veel moed.
Streep hun naam niet door

noem hun namen en laat me 'iveten
dat ook jij niet zult vergeten
zo alleen kan 'k verder gaan.

Zieken:

* Mw. J. L. Uniken-Bosscher, Ommelanderwijk 116.

Allen die getroffen zijn door ziekle enl of zorg, wensen we Gods

kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Bedankie:

Langs deze weg wil ik de kerk bedanken voor de mooie bloemen die

ik van hen mocht ontvangen.
dhr. Nobbe, Houtduifstraat 1 1.

Giften voor het kerkblad:

Mw. V. te V. € 25,--
Fam. B. te V € 20,--
Mw. M. te N.P. € 50,--
u.v.o. € 100,--
Fam. de G. re V. € 25,--

Hiervoor onze hartelijke dank.

Gestorvenen in de afeelopen Deriode:

De gemeente gedenkt:

- 6 juli 201 1

- 1 3 augustus 201 1

Mw. A.E. Gras-Remkes, Zuidwending 98.

Mw. E. F. Jager, Zuidwending 151.

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

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

I

I

Geboorte:

- 23 juli 20lI

- 7 augustus 2011

Elin Julia, dochter van Menno en Hanna Klok,
en zusje van Danie en Marit, Zuidwend\ng267.
Rink Jent, zoon van Mark en Henriëtte Muskee
en broertje van Stan, Zuidwending 143.

Onze hartelijke gelukwensen.
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Rechthoek



IN MEMORIAM van Elina Frederika Jager

Op 13 augustus overleed na een fatale ziekte van ongeveer een halfjaar
Elien Jager op de leeftijd van 58 jaar. We vinden dat allemaal te jong.
En dat is het natuurlijk ook.
Elien hield van het leven. Ze stond er middenin. Ze had veel contacten,
vrienden en vriendinnen van vroeger en van korter geleden.

Elien werd geboren in 1953 op de Zuidwending als oudste kind van Jan

Jager en Kuna Jager - Withoff. Ze groeide op met de kerk. Vader was er

organist. Later ging Elien naar de zondagsschool. En nog later was ze

lid van de gespreksgroep. Elien was nieuwsgierig en onderzoekend.

Vader en moeder Jager dreven een levensmiddelenwinkeltje.
Het is het huis waar Elien, na het verhuizen van haar ouders naar de

Oostlaan in Veendam en een korte periode van leegstand is gaan wonen.

Ze voelde zich daar thuis tussen al die vertrouwde mensen om haar

heen, maar ze sloot zich niet op binnen het dorp. Ze sloeg haar vleugels

uit.
In 1970 overleed haar zus Pia, nog maar 14 jaar oud. In 1993 en 1994

overleden haar ouders. En nu is enkel Frits nog over. Regelmatig
kwamen Frits en Eiien samen naar de familiegraven op de begraafolaats

naast de kerk. Nu ligt ze daar ook, achter haar zusje Pia.

Frits heeft haar tijdens haar ziekte regelmatig bezocht en toen de ziekte

zich toespitste is hij nauwelijks weg geweest.

Elien had veel nagedacht over hoe ze haar uitvaartdienst wilde hebben.

Buiten bekende liederen uit Liedboek en andere bundels werd er ook
muziek gespeeld van Serge Reggiani (Mijn laatste wil: leven!) en

Osi Bisa. Bij het uitdragen klonk het vertrouwde geluid van vogeltjes,
zoals Elien dat thuis in het paradij sje achter haar huis ook hoorde.

Er waren veel mensen gekomen om afscheid te nemen van Elien in een

Dienst van Gedachtenis en Troost, waarin voorging pastor Eppo Vroom.
Elien had Jan Jager gevraagdhaar levensverhaal te vertellen.

We luisterden naar het evangelieverhaal over de storm op het meer.

Centraal daarin de woorden zoals ze klinten in gezang 56'. 6'.

10 11

lk ben het, zegf Gij dan. Kom maaÍ met mij mee naar de overkant. Wees

maaÍ niet bang, zeg\ Gij, hier is mijn hand."
Elien is niet bang geweest. Ze is gegaary vol vertrouwen.
Dat zij ruste in vrede.

Eppo Vroom

Van de Kerkenraad:

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

landelijke Open Monumentendag.
De kerk zal van 10.00 tot 17,00 uur open zijn voor iedereen, daarnaast

zal er verspreid over de dag een organist aanwezigzijn die het orgel ten
gehore zal brengen. Mocht u zelf ook kunnen spelen en graag eens op
qns orgel willen spelen, schroom niet, u bent van harte welkom.
Tijdens deze dag zullen er diverse vrijwilligers zijn die u iets kunnen

vertellen over onze kerk.
Verdere informatie hierover kunl u lezen in de landelijke- en/of
regionale bladen.

STARTWEEKEND

Zaterdag 3 september a.s. vanaf 17.30 uur wordt iedereen van harte

uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw.
We beginnen met een kopje koffie of thee waama we gaan barbecueën.

Wij verzoeken u uw eigen bord en bestek mee te nemen.

U/j ij kunt zich tot en met 1 september opgeven bij:

- Tini Haarsma, tel.61 43 18

Het wordt llis. komt u ook !!l!!!!!l!
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Resíauraíie gebouw:
In september zullen we beginnen met de opknapbeurt van het gebouw.

Dezn zal o.a. een nieuw plafond, alles zal geschilderd worden, de

toiletgroep zal onderhanden genomen worden, enz..

Dit geeft misschien een beetje overlast, voor een ieder die gebruik
maakt van het gebouw in die periode.
Tevens zou het zo kunnen zijn dat u er een week niet in kunt.
Hierover krijgt u uiteraard van ons bericht en wij vragen uw begrip voor
het ongemak.

Zondag 30 okíober is het Nationale Bijbelzondag.
Op de laatste zondag van oktober doen elkjaar honderden kerken mee

aan de Nationale Bijbelzondag. U kunt nu natuurlijk zeggen: Bij mij is

het elke zondag Bijbelzondag!
Maar toch is het goed om één zondag perjaar echt even stil te staan bij
het feit dat wij een bijbel hebben, zelfs in diverse vertalingen, terwiji
vele andere chÍistenen nog geen bijbel in hun eigen taal hebben, ofhet
boek niet kunnen betalen.
Het thema is : 'Wijze lessen van Jezus'.

Namens de kerkeriraad, Scriba Antje Nieboer.

Statenbiibel:
Onlangs is de Statenbijbel (anno 1714) gerestaureerd door dhr. H.

Ruben te Veendam. Het was een heel karwei om hem zo prachtig te

renoveren. Gepoetst en gewreven ligt hij weer op z'n plek op de

srander voor in de kerk. 
G.M.

Postzegels enz.:
U kunt nog steeds postzegels, kaarten, briilen en ook gehoorapparaten

bij de kerk ofeen kerkenraadslid inleveren.
De opbrengsten zijn voor Kerk in Actie.

G.M.

12

Voor de kinderen

Een slinger van poppetjes, een symbool van verbondenheid
van God met mensen en van mensen onderling. Maak zoveel
mogelijk poppetjes zodatje een lange slinger kan maken. Je

kunt ze kleuren en voorje raam hangen. Veel succes!
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AD\'ENDO ADVENDO

Wij zullen in januari 2012 voor u opvoeren een toneelstuk van
Herman Thole, genaamd:

Kraaien in 't vossenhol.

De uitvoeringen zijn op:
zaterdag 14 - 21 - 28 januari en 4 februari 201 2

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

Vredesweek van 17 t/m 25 sentember a.s.:

De Vredesweek zal dit jaar in het teken staan van

'Elk mens een veilig bestaan'.

Ieder mens beeft immers recht op een veilig en menswaardig bestaan, ver

weg en dicht bij. Misschien een vanzelfsprekendheid, maar helaas niet
altijd werkelijkheid. Niet alleen in Congo of in Syrië, maar ook in
Nederland heeft men recht op een menswaardige behandeling.

Met het Ministerie van Vrede willen we laten zien dat wij daar allemaal

aan bij kunnen dragen. Bij u in de buurt, in Den Haag en ver over de grens

in conflictgebieden.

De vredesweek valt altijd in de week van 21 september, de dag die door

de Verenigde Naties is uitgeroepen tot lnternationale dag van de Vrede.

Ook de i vredesweek collecte staat in dit teken.

l4 15

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

De stille kracht.

Het geheim van het leven, is dat niet die wonderlijke, onzichtbare kracht
in ons, God de Eeuwige, de Schepper, die liefde en vrede geeft, maar
ook het verlangen, de dorst naar kennen en gekend worden, naar
waarachtig en blijvend geluk ? Heb ik diep in mijzelf de strijd niet
gekend, de eenzaamheid, de spanning, de hunkering, dat hartstochtelijke
vragen: wie ben ik, waawoor leef ik, waar gaat het met mijzelf en met
deze wereld naar toe, wat is de zin van dit alles, wat is de bedoeling van
mijn leven ?

Er was het verlangen getrouwd te zijn, bemind te worden en te
beminnen, er te zijn voor eigen man en kinderen.
Maar toch ook (hoe gelukkig of ongelukkig de levenspartner met mij
geweest zo:u zijn, hoe blij of teleurgesteld ik met hem), er is een
heimwee dat verder reikt, een bijkans ondefinieerbare hunkering.
Op zondagavond, zo tussen licht en donker, ook op andere uren en

momenten, het besef een pelgrim te zijn, een vreemdeling op aarde.

Geen mens verstaat de andere mens volkomen, alleen God doorgrondt
mrj, Hrj kent mijn diepste gevoelens en gedachten, alleen God ve$taat
het mensenhart en alleen Hij kan mij rust en vrede geven. De kerkvader
Augustinus schreef:

Onrustig is ons hafi
Totdat het rust vindt in U, o God.

Leven is geven, jezelf geven. Door eigen verdriet en strijd, door eigen

zoeken en vinden, kunje de ander beter begrijpen, beter met hem
meeleven. Door Gods lieftte, die stille kracht in ons, kunnen wij de

ander troosten en helpen. Door Hem, die ons zo nabij is gekomen in
Christus, mogen wij ook de ander nabij zijn.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
.OMMELANDERWIJK _ ZUIDWENDING' U,A. ?

Voor het jaar 201 1 is de contributie € 42,50 voor leden van 2l jaar en

ouder, voor leden van 16 - 2l jaar is de conhibutie € 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 telefoonnunlmer voor het melden van sterfgevallen:
0597 -646981, 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, Zuidwendíng29l,
9644 XH Veendam, tel. 0598 ' 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLE\iEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 27 november 2011

OUD PAPINR_ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
17 september,

15 oktober,
19 november.

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

Ommewending, dorpshuis de 'Wending en de Kerk.
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