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TER OVERWEGING:

Advent: Groeien naar Licht, teken van hoop..

Er was eens een kleine vrouw die langs een stoffige veldweg kwam.
Ze was al tamelijk oud, maar haar loop was licht.
Bij een in één gekrompen gedaante bleef ze staan en keek raar
beneden. Zebul<te zich en vroeg: "Wie ben jij?"
Twee bijna levenloze ogen keken moe omhoog ."Ik", ik ben het
verdriet", fluisterde een stem stamelend en zo z.acht dat de kleine
vrouw het bijna niet kon horen. "Oc[ het Verdriet!') 6sJe kent mtj?"
vroeg het Verdriet wantrouwen. "Natuurlijk ken ik jou", antwoordde
de kleine vrou\ry. "Jamaaf', stotterde het verdriet, "waarom vlucht je
niet voor mij?" "Waa^rom zou ik voor je vluchten?
Je weet toch maaÍ al te goed dat je elke vluchteling inhaalt.
Maar wat ik je wilde vÍagen, waarom zie je er zo moedeloos uit?"
"Ik, ik ben verdrietig", antwoordde de grauwe gedaante rnet gebroken
stem.
"Je bent verdrietig", zei de oude kleine vrouw en ging naast haar
zitten. "Vertel me eens wat jou zo bedrukt".
Het Verdriet zuchtte diep. Zou dit keer echt iemand luisteren? "Ach",
zei ze voorzíchtig, "het is zo, niemand magmij. Het is nu eenmaal

mrjn bestemming om onder de mensen te gmn en een ttjdje bij ze te

blijven. Maar als ik kom schrikken ze terug. Ze zrjn bang voor mij en

mijden mij als de pest. Doen alsof ik er niet ben. Ze proberen mij te
verdrijven door drank of pillen. Of ze leggen een dik pantser van
onverschilligheid over hun bitterheid heen. Ze weten niet dat als ze

mrj, het Verdriet toe laten, alle ongehuilde tranen blj mrj kwtjt kunnen
en dat hun wonden dan zullen genezeï...
De kleine vrouw nam de in elkaar gedoken gedaante troostend in haar

' armen. "Huil maar, Verdriet", fluisterde ze liefdevol. "Rust maar uit,
zodatje weer nieuwe krachten knjgt. Vanaf nu zul je niet rneer alleen
zijn" . Het Verdriet stopte met huilen. Ze keek haar gezellin verbaasd
aan. "Maar......maar...wie ben je eigenlijk?"

Richard
Rechthoek

Richard
Rechthoek



,i

"Ik?o' zei de kleine vrouw, "ik?" Ik bcn de Hoop. Misschien kunnen

we Samen een weg vinden" En de twee vrouwen gingen elkaarr

ondersteunend samen op weg.
Verdriet en Hoop. Kunnen ze samen gaan? In deze weken spreken wij
over de donkere dagen voór Kerst. Er is veel duisternis om ons heen in

de gestalte van lijden en dood, in de gestalte van onrecht en geweld, in

de gestalte van eenzaamheid en psychische nood. Advent betekent:

Komst. We verwachten "De Komende" die alles nieuwe glans geeft

als we leren zienin het Licht van de toekomst van een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde. Er gloort nieuwe hoop, de kracht van het visioen

breekt baan. En er komt een teken: Midden in de nacht, als de hemel

open gaat. Dan wordt losgemaakt wat vast zit dan wordt zacht wat

stug is, buigzaam wat weerspannig is. Dan worden wij verwarmd waar

kou heerst. Hij komt, die heel maakt wat gebroken is, die vrij maakt

wat gebonden is. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.. "Hoop" is

een licht in je hart die je vandaagmoed geeft en morgen kracht...

Een gezegende Adventstijd voor u allen!

Mevr. M. van Vliet

KERKDIENSTEN

11 december

18 december

24 december

25 december

I januari
8 januari

15 januari
22 januan
29 jarnaari

5 februari

l2 februari
19 februari
26 februar:'

4 maart
11 maart
18 maart
25 maart

1 april

10.00 uur

10.00 uur

22.00 uur

10.00 uur

Ds. R. Poede te Wittewierum.
3u Advent.
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
4" Advent
Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
Kerstnachtdienst.
Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam,
KersL

Geen dienst
Nog niet bekend. Nieuwjaarsdienst.
Oecumenische dienst.
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
Ds. S. van de Vrie te Veendam.

Gezamenlijke dienst met de
Hervormde Gemeente Muntendam in
Muntendam o.l.v. Pastor E. Vroom.
Dhr. H. Pater te Muntendam.
Dhr. G. Iwema te Muntendam.
Mw. M. van Vliet te Veendam.
Eerste zondag Veertigda gentij d.

Ds. A. v.d.Zwaagte Wildervank.
Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
Ds. R. Poede te Wittewierum.
Nog niet bekend"

Nog niet bekend. Palmpasen.

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

09.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
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Iedereen is van harte welkom tot het biiwonen van bovenstaande
diensten. Tijdens de diensten is er kindcroppas. Indien er twee of rneer

kinderen in de dienst aznwezigzfn, 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 "werkje" worden gemaakt.

Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Zaterdag24 december:
Kerstnachtdienst, informatie hierover vind u verderop in dit kerkblad.

Eerste l(erstdag 25 december:
Vieren we de geboorte van Jezus Chrisfus.
Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze dirlr"rst"

Zondael ianuaruZ0l?z
Op deze zondaghebben we geen dienst.

Zondag 8 ianuari:
Na de dienst, nodigen wrj u allen uit voor de traditionele
nieuwjaarsvisite in het Gebouw achter de kerk.

Zondaq 15 ianuari:
Op deze zondag zal er een Oecumenische Ontmoetingsdienst worden
gehouden in de Grote Kerk te Wildervank, voorganger is

Ds. D.C. van Vliet te VeendÍtm en de dienst begint om 10.00 uur.

Het thema van de dienst zal zijn:
"'Winnen met gevouwen handen".

Zondag 5 februari:
Op deze zondagzullen we een gezllrrlenlijke dienst met de Hervormde
Gemeente Muntendam gmnhouden. Deze dienst z.al in de kerk van

Muntendam plaatsvinden. De dienst wordt door een paar mensen van

beide kerken, samen met pastor Vroom, voorbereid.

Zieken:

* Dhr. R. Nieboer, Ommelanderwtjk l&.
* Dhï. M.J. Sluis, Zuidwending 3A7 A.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, 'Íwensen we Gods
kracht toe. Laten we omzien naat elkaar!

Huweliik:

Op 8 november jl. mocht het echpaar Uniken - Bosscher hun 60 jarig
huwelijk vieren. Wij hopen dat het een onvergetelijke dag voor hen is
geweest en wensen hen nog vele goede gezonde jaren samen.

Giften voor het kerkblad:
Mw. H. te N.P. e 20,--

Giften voor de bloemen:
Fam. G. te V. € 40,--

Hiervoor onze hartelijke dank.

Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:

- 1 september 20Il
- 4 okÍober 2011
- 31 oktober 2AIl
- 27 november 201 1

Dhr. S. Sprik, Korteleegle20.
Mw. G. Kool-Meijering, Zuidwending 50.
Dhr. N. Hazelhoff, Korteleegle94.
Dhr. G. van der Veen,
Ommelanderwijk 122.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.
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Van de Kerkenraad: d

Gemeenteavond 29 november 2011.
Deze avond werd bezocht door ruim 25 personen.

Na het bespreken van de begroting 2012 en de restauratie van het
gebouw (waar \ /e nu druk mee bezig zï1n) hebben we gesproken over
wat en hoe we nu verder willen. We gaan als kerkenraad verder met
de uitwerking van de besproken zaken.
Het was een vruchtbare en fijne vergadering.

Open monumentendag:
Dit jaar hebben we niet veel belangstelling mogen ontvangen voor de

Open monumentendag van zaterdag 10 september.
Daarnaast hebben \À/e op zondag 30 okÍober de deuren open gezet voor
de Bedrijvendag "door het lint", hier zljnmeerdere mensen btj de kerk
langs geweest.
V/ij willen dan ook iedereen bedanken die op welke manier dan ook
zijn/haar steentje hebben bijgedragen aan dezs activiteiten.

Restauratie geboaw:
Zoals u wellicht hebt gemerkt zijnwe druk bezighet gebouw op te
knappen. De deur naaÍ het gebouw is amtgepast en het herentoilet heeft
al een metamorfose ondergaan. Nu is het damestoilet aan de beurt en in
het gebouw is al begonnen met het schilderwerk. Daarna zal q op korte
termijn met het plafond en de vloer begonnen worden.
Bij het gebruik van het gebouw, vragen wij uw begrip voor dit
ongemak.

Kerstmsrkt:
De kerk zal ook dit jaar weer aanwezigzijnop de kerstmarkt, die
gehouden wordt op zaterdag 10 december a.s. van 16.30 uurtot 20.30

uur, met haar traditionele spekkendikken.
Wij bevelen ze van harte btj u aan.

Kerkblud:
Na diverse jaren het kerkblad te hebben rondgebracht, hebben zij nu te

kennen gegeven hiermee te willen stoppen. We willen daarom
dhr. J. Sanders die samen met dhï. K. Meertens de kerkbladen
rondbrachten van harte bedanken dat zrj dit. vele jaren op zich hebben

genomen. Heren bedankt.

Daarnaast zijn wij bhj te kunnen vermelden voor hen een vervanger te

hebben gevonden. De fam. J. Mulder heeft zich bereid gevonden dit op

zichte nemen.
V/íj zijn blij met dit gebaar en wensen de fam. Mulder veel succes met

het rondbrengen van de kerkbladen.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.
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KERSTCONCERT

Zaterdagavond 17 december a.s. zal het koor otBlue Moor" een

kerstconcert geven in orrz;e kerk.
Met medewerking van o.a. tenor Annechienus Pot.

Ze zullen liederen ten gehore brengen in diverse talen, maaÍ ook in
't Grunnings.
Aanvang 1930 uur, de kerk is om 19.00 uur open.

Entree € 6,-- inclusief consumptie.
Kaarten verkrijgbaar op tel. 0598-631253 of voor aanvang van het
concert.
U bent van harte welkom om alvast iets van de Kerstsfeer te proeven.

Kerkbalans 201I:

Er zijnnog enkele gemeenteleden die hun vrijwillige bijdrage nog
(niet) of (niet helemaal) hebben overgemaakt.
Wij vragen u dit alsnog te doen, zodat wij de boeken op een juiste
manier kunnen afsluiten. Bedankt voor uw medewerking.

Kerkbalans 2Ol2:

6(Wat is de kerk u/jou waardlo'

De volgende maand, namelijk van 15 Vm 29 januari2012, worden alle

gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2012.
Deze bijdrage is geheel bestemd voor oÍtze gerneente, waarvan u lid
bent. Daarom vragen wrj u een financiële bijdrage om het kerkenwerk

mogelijk te maken, want orr;e kerk is van blijvende waarde.

* De kerk is de plaats \ryaar je samenkomt om God te ontmoeten,

zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om

wat je bent of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar

iedereen welkom is.

t2 l3

'F De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt
in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke
gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een
geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die
dat nodig hebben.

* De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze
kerkelijke gemeente hebben, e€n plek van ontmoeting en inspiratie.
We komen er samen voor de mornenten in het leven, zoals doop en

huwelijk en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor. -

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden

en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw
bijdrage aan Kerkbalans 2012 is daarom hard nodig, want die maakt
het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en

onrnisbare functie kan blijven vervullen.

Namens het college van kerkrentmeesters.
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Aankondiging.

Zaterdagz 24 december a.s.

Zal er in de Hervormde Kerk te Ommelanderwijk - Zuidwending

een Kerstnachtdienst worden gehouden waarin
we ouderwetse traditionele kerstliederen zingen.

Aanvang'.22.00 uur:
Voorganger: Ds. F, fwema-Schipper

Organist: Dhr. M. Gelderloos

Na de dienst is er voor de lieÍhebbers een kopje koffie' \ilarme
chocolademelk of een glaasje glÍihwein.

t4

Chr. Toneelvereniging

ADVENDO
bestaat dit2012 60 jaar en brengt voor u

een blijspel in 3 bedrijven:

t'Kraaien in 't vossenholtt

vaÍl
Herman Thole

Pension het Vossenhol vrazgf,voor spoedige indienstfreding een

conciërge, een doodnormale advertentie zou je zeggen.

Maar o wee, de ongelukkige die er intuint, enkel sluwheid,
vastberadenheid en een grote dosis humor zijn de wapens die de

kersverse conciërge in zijn vaandel moet dragen om de slimme vossen

een toontje later te laten zingen.

S/illem Kraai, de aangonomen sollicitant en zijn vrouw Truus doen u

er gtaag een boekje over open.

Dit kunt u zien in het gebouw achter de Hervormde kerk te
Omme I anderwij k -Zvidw en din g

op de volgende avonden:

Zaterdag 14 januari 2012
Zrter dag 2l j anuari 2012
Zaterdag 28 j anuari 2012
Zaterdag 4 febru ari 2Al2

Aanvang 19.30 uur.
Zaal is open v.a. 19.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen á € 4'00 bij:
H. Huisman, tel. 61 70 6l

na 18.00 uu .

15
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Gebed bij het ouder worden

Heer,
U weet beter dan ik dat ik ouder wordt en op een dag oud zal zijn.
Behoud me voor de dodelijke gewoonte te denken dat ik over elk ding
en bij elke gelegenheid iets meen te moeten zeggen.
Bevrijd me van het verlangen de problemen van iedereen te willen
oplossen.
Maak mij nadenkend maar niet humeurig; behulpzaammÍulr niet bazig.
Ik heb zoveel wijsheid opgedaan dat het wel jammer hjkt
die niet helemaal op te gêbruiken, maar U weet Heer dat ik ten laatste
maar weinig wienden en wiendinnen behoef.
Houd mrjn geest vrij zodat ik me niet eindeloos verlies in kleinigheden.
Geef mij vleugels voor waar het werkelijk om gaat en

verzegel mijn lippen als het gaatover mrjn pijnen en mijn leed.
Die nemen toe en van jaar tot jaar r-a|lk er meer over willen praten.
Ik waag het niet U te vragen mij zoveel genade te geven dat ik er blij
mee kan zijn om het verhaal van anderÍnans prjn te horen, maar help rne

het te verdragen met geduld.
Ik waag het niet U te vragen dat mijn geheugen beter wordt;
maar wel dat mrjn nederigheid groeit en rnun eigenwijsheid afrteemt,
als mijn herinneringen niet stroken met de herinneringen van anderen.
Leer mij de glorieuze les mij- bij tijd en wijle-te kunnen vergissen en

zorg ervoor dat ik vriendelijk blijf.
Ik wil geen heilige zijn-sommige heiligen zijn zo moeilijk
om mee samen te wonen-maar een verzuurd mens is een parel aan de

kroon van de duivel.
Geef me het vermogen goede dingen te zien op plaatsen waar ikze niet
verwacht en talenten bij mensen bij wie ik die niet had voorzien.
En geef mij de genade o Heer hun dat ook te zeggen.

Een onbekende auteur uit de 1T eeuw

r6 t7

Week van het Gebed

"Winnen met gevouwen handen", dat is het thema voor de

komende S/eek van het Gebed in20l2 van 15 tot 22 januari.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben een
gezamenlij k them a vastgesteld. Honderdduizenden chri stenen

nemen hier deel aan.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit I Korinthiërs 15

vs 57 waarin staat: "Maar laten we God danken, die ons door
Jezus Christus, onzè Heer, de overwinning geeft". Dit thema is

aangedragen door Poolse christenen. V/ellicht is vs 58 een verduidelijking op het
thema waarin staat: "Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en

onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat
door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn". De aan de Raad van Kerken
verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van Gebed voor de

Eenheid van de christenen. Een geloofstraditie om het nieuwe jaar met de V/eek
van Gebed in Gods hand te leggen. In I Kor.l5 vs 51-58 gaat het over de
transformerende kracht van'het geloof in Ctristus, met name vanuit ons gebed voor
de zichtbare eenheid van de kerk, het lichaam van Christus. Een eenheid die ons al

biddend omvormt en ons voor elkaar opent om over en weer gaven te schenken en

te ontvangen en ons uittilt uit de beperking van scheiding en rivaliteit. In die geest

hopen wij daaraan met elkaar gestalte te geven in de Eredienst op l5 januari, samen

mét elkaar in de Grote Kerk van Wildervank. Van elke lidkerk is er een

afvaardiging om die dienst de komende tijd samen vóór te bereiden.
In het volgende kerkblad z-al er meer informatie worden gegeven over deze
zondagsviering.

Goedheid is sterker dan slechtheid,
Liefcle sterker dan haat.

Licht is sterker dan duister,
leven sterker dan dood.

Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij
sinds Hij ons liefhad.

Met een warme groet namens de Raad van Kerken e.o.

Marry van Vliet
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persbericht

'De schilder en de liefde'

Choral is een groep zangerc en zangeressen die al meer dan

twintig jaar een repertoire brengt met overwegend

Nederlandstalige muziek. Zii brengt nu in samenwerking met

Frans Ort een muzikale raamvertplling over Marc Chagall en

zijn liefdes en hoe hij die in zijn schilderijen vereeuwigd heeft.
Een soïïrs swingende vertolking over de

gevoelens van de schilder staan in groot contrast
met weer andere momenten waarbtj de romantiek
en het verdriet door Choral wordt vertolkt

Zondagavond B januari, 19:00 uur,

Grote Kerk Veendam

Meer info : @l-iu4!4%ítird

De Herders

De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden

het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens werden verstaan.

Men kent de namen van de mannen niet.
Er staat geschreven dat er herders waren,

drie, vier of meer, máar na tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.

En het Werd waar de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.

De koningen zijn later pas gekomen,

maar herders knielden toen als eersten neer.

Van tranen of van licht, de ogen blind,
gaven zij zo nchzelf als offerande.

Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zaeht het nieuwgeboren kind.

Jos Brink

De redactie van dit kerkblsd van de Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk - Zuidwending wíl ulle lezers en alle mensen op
deze wereld goede k en efl een sezond 2012 toewensen.
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I
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaarfvereniging ":

.,OMMELANDER\ilIJK - ZUIDWEI\DIhIG'' U.A. ?

Voor het jaar 201,1 is de contributie€ 42,50 voor leden vanZl jaar en

ouder, voor leden van I 6 - 2l ia.eir is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris vafi onze vereniging:

Aafien de Vries - Heemskerkshaat l0 -
Veendam - tel. 0598-63 0751,

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597 -64698 1., Uitvaartverzorging Anny Munneke.

Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKTIOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf €.d., kunt u zich wenden tot:

dhï. M.H. Bos, Zuidwending 29I,
9644){,.ÍI Veendarn, tel. 0598 - 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERI(BLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIEIKERKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 18 maart 2012

OUD PAPIER - ELKE 3E ZATtrRDAG VAN DE MAAND!
77 december 2011,
2l januari 2012,
18 februai 2012.

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

Ommewending, dorpshuis de V/ending en de Kerk.
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