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HERV.GEMEENTE OMMELANDERV/IJK - ZUIDWENDING. TER OVERTIEGING:

Deze week gaan we weer van start met een nieuw seizoen. Een
seizoen dat goed begint met de jaarlijkse BBQ en het goede nieuws
voor mij is, dat ik daar bij aarwezigmagzljn.
Het is altijd goed om samen met elkaar een nieuwe start te maken en
ik ben blij dat ik daar aanwezigmagzqnals uw/jullie predikant om zo
samen van start te gaan.
Velen van ons hebben de vakantie achter de rug en hebben daar
nieuwe energie opgedaan om weer aan de slag te gaan.
Tenminste dat heb ik zelf altijd. Ik vind het heerlijk om op vakantie te
ga^n. Zo zijn we als gezin dit jaar naar Euro Disney geweest en daama
nog een weekje in een huisje. Het is altijd fijn om even samen te zijn
en leuke dingen te doen. Maar ik ben daarna ook altijd weer vol
nieuwe energie om weer aan de slag te gaan. Het is dan goed om weer
in de eigen gemeente te zijn en de draad weer op te pakken.
En waar kun je dan beter mee beginnen dan met een maaltijd, want het
vieren van een maaltijd is een goede Bijbelse gewoonte.
We zien dat Jezus vaak bij mensen aan tafel gaat en dat hij daar samen
met hen de maaltijd viert en tot goede gesprekken komt.
Maaltijd vieren is in Bijbelse zin dan ook altijd het moment van
ontmoeting en verbondenheid.
Ik denk dat dat juist datgene is wat wij ook in een kleine gemeente
willen en kunnen ervaren. Onze kracht ligt erin dat wij naar elkaar
omkijken en niet alleen naar elkaar ) maaÍ dat we ons ook bewust zijn
van het feit dat we deel uitmaken van de een dorpsgemeenschap en dat
we ook daar orz;e verantwoordelijkheid in nemen.
Het is onze opdracht als gemeente de woorden van Jezus tot daad te
maken, om zijn liefcle die hij voor de medemens en voor God heeft,
handen en voeten te geven in deze tijd. Om er te zijn voor elkaar. Daar
ligt ook mede het bestaansrecht van onze gemeente. Want juist omdat
we dichtbij de mensen staan worden we gezien en gehoord en zo staat
de kerk letterlijk en figuurlijk midden in het dorp.

Mr. Ds. R. Poede, tel. 050-2304266

mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21

9663 BxNieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54

mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60
girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650. 03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelanderwij k - Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.

girorekeni ng: 84.12.61
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.

mevr. c. stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekeni ng: 27 .05 .05 5

t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente
Ommelanderwijk - Zuidwending,
o.v.v. Gift bloemen.

mw. T. Haarsm4 J. Vegterweg 3

9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18

dllr. H. Huisman, Houtduifstraat6,
9644VL Veendam, tel. (0598) 6170 6l

dhÍ. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17

bankrekening: 3 190.04.449
t.n.v. Herv.Gemeente, iruake Het Kerkhof,
Zuidwending 125,9644 XC Veendam.

www.hervormdegemeente-omm elandenvij k-zuidwending.nl
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Op die weg willen we de komende jaren voortgaan met goede moed
en veel geloof hoop en liefcle.

Ds Raymond Poede

KERKDIENSTEN

2 september 10.00 uur Ds. R. Poede. (Startzondag)
9 september 11.00 uur Ds. R. Poede.

16 september 10.00 uur Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
23 september 10.00 uur Mw. M. van Vliet te Veendam.
30 september 10.00 uur Dhr. H. Pater te Muntendam.

7 oktober 10.00 uur Zangdienst o.l.v. Dhr. J. Nieboer.
14 okÍober 10.00 uur Ds. S. v.d. Vrie te Veendam.
21 okÍober 10.00 uur Ds. R. Poede. (Heilig Avondmaal)
28 oktober 10.00 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

4 november 10.00 uur Ds. A. v.d.Zwaagte Wildervank.
11 november 10.00 uur Ds. R. Poede

(Dankdag voor gewas en Arbeid)
18 november 10.00 uur Dhr. H. Pater te Muntendam.
25 november 10.00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde.

(Laatste zondag kerkelijk jaar)
2 december 10.00 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

(1" Advent)
9 december 10.00 uur Mw. C. Dun te Veendam.

(2" Advent)

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 aanwezigzijn, 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:

Denkt u erom dat de diensten vanaf 2 september a.s. weer om
10.00 uur zullen beginnen, tenzij anders aangegeven.

Zondag 2 september:
Op deze zondagzullenwe het startsein geven voor het nieuwe
winterseizoen. Voorafgaande aan deze zondag zullen we op zaterdag I
september weer onze traditionele barbecue gaan houden.
(zie verderop in dit kerkblad)

Zondas 7 oktober:
Op deze zondagzal er weer een zangdienst gehouden worden. De
dienst begint om 10.00 uur. Er zullen vele bekende liederen gezongen
worden. Deze dienst zal o.l.v. staan van dhr. J. Nieboer en op het orgel
zalMarcel Gelderloos de dienst begeleiden.

Zondas 21 oktober:
Op deze zondagzullen wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren.

Zondag 11 november:
Deze zondagzalinhet teken staan van de viering van

'Dankdag voor gewas en arbeid".
Na de dienst worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd voor het
drinken van een kopje koffie of thee in het gebouw, waarnawij met
elkaar de broodmaaltijd zullen gebruiken.

Waarom zou de oogst eenzegenzTjn,
een gift, die ons zomaar in de schoot wordt geworpen?
Is de oogst niet allereerst het resultaat van ons werk?

Laten we niet vergeten,
dat datgene wat we weten van de groei van planten en

onze technische hulpmiddelen ook gaven van God zijn.
Alles, wat we hebben, is ontvangen, is een zegen.



Zondag 25 november:
Op deze zondagvieren we de laatste zondagvan het kerkelijk jaar.
We noemen in deze kerkdienst de namen van hen die dit jaar zijn
heengegaan en we steken een kaars aar\ aaÍt de Paaskaars, ten teken
van hun geloof, hun hoop op Christus de Opgestane Heer.

Zieken:

* Dhï. K. Zuur, Zuidwending 46.
* Mw. L. de Vries-Kloko Ommelanderwijk24l.
* Mw. I. Katuin, Ommelanderw\jk243.
* Dhr. J. de Jonge,Zuidwending323.

Allen die niet genoemd zljnengetroffen zijn door ziekÍe en/of zorg,
wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Huweliik:

Op 8 augustus jl. mocht het echtpaar Hofrnan - Begeman hun 50 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:

Gestorvenen in de afgelopen periode:

- 2 juli2012 mw. C. Hoekman-Bakker, Ommen.
- 23 augustus 2012 mw. G. de Vries-Osinga, Odoorn.
- 24 augustus2012 dhÍ. E. Hofrnano Zuidwendíng44 a.

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

Mw. Hoekman is de vrouw van ds. G.H. Hoekman, die in onze
gemeente predikant is geweest. Mocht u nog een kaartje willen sturen
kunt u dit doen naar het volgende adres:
Sperwer 1,7731 KD Ommen.

Mw. de Vries heeft diverse keren de dienst bij ons geleid.
Mocht u een kaartje willen zenden kan dit naar het onderstaande
adres: Liniekamp en 8, 7 873 BT Odoorn.

Van de Kerkenraad:

STARTWEEKEND

Zaterilag I september a.s. vanaf 11.30 uur wordt iedereen van harte
uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw.

We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we gaan barbecueën.

In tegenstelling tot andere jaren behoeft u dit jaar niets mee te nemen
dan een goed barbecue humeur.

U/jij kunt zich tot en met 28 augustus opgeven bij:

- Tini Haarsman tel. 61 43 18

* fam. d.R. te N.
* dhr. G. te V.
* mw. H. te N.P.
* mw. N. te U.
* mw. V. te V.
* fam. B. te V.

c 25,--
c25,--
€ 15,--
€ 25,--
€.20,--
€ 15,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Het wordt
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Vredesweek:
De vredesweek zal dit jaar gehouden worden van 15 t/m23 september
a.s. en het thema zal dit jaar zijn: Powered by Peace.
Wij vragen uw aandacht voor het geweld en het onrecht rondom het
delven van grondstoffen. Zoals bijvoorbeeld in Colombia, waar
miljoenen mensen slachtoffer zijnvaneen strijd om macht, geld en
grond. Gewapende groepen gebruiken de opbrengst van de grond om
de strijd te bekostigen. Olie, steenkool en goud z1nzo een reden van
conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. De overheid is
geregeld deelgenoot in de strijd, beschermt de bevolking niet en werkÍ
vredesorganisaties regelmatig tegen.
De Protestantse Kerk werkt aan vrede, verzoening en gerechtigheid en
steunt via Kerk in Actie wereldwijd projecten die het geweld en de
mensenrechtenschendingen tegengaan.
Ook de jaarlijkse vredesweek collecte zal hiervoor gebruikt worden.

Open Monumentendag:
Dit jaar zal de kerk niet meedoen met de Open Monumentendag.

Bedrijvendag "Deur het lint':
Dit jaar zal de kerk niet meedoen met deze dag.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

Cantorij 6'Munter AEo'

Op zondag 23 september zal er om 15.00 uur een concert in de
Hervormde Kerk te Muntendam zijn, waarin de functie van
cantorij "Munter AE" centraal staat.

Een concertwaar wordt gezongen door en met de bezoekers.

U bent van harte welkom om dit concert bij te wonen.
I

Voor de kinderen een kleumlaat
Je ztet allemaal verschillende mensen bij de bus staan. De
plaat laat ons zren dat je aan het uiterlijk van mensen niet
kunt zien hoe ze zijrg daarom moet je mensen dan ook niet
beoordelen op hun uiterlijk. Maak er iets moois van!
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ADVENDO ADVENDO

Wij zullen in januari / februari 2013 voor u opvoeren een toneelstuk van
Aad Caspers, genaamd:

Een schat van een buste.

De uitvoeringen zijn op:
zaterdag 12 - 19 - 26 januari en 2 februari 201 3

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

Een medemens.

Op zoek ben ik naar een medemens.
Een medemens, een deler, een mede-deelmens.

Delen wil ik van mijn leven.
Ik wil het laten gebeuren:

Een nieuwe wonderbare spijziging.
Delen met mijn medemens.

Ik deel uit aan jou, jij deelt uit aan mij.
We leveren ons uit aan elkaar

. en we houden ruimschoots over:
Wel twaalf manden vol.

Genoeg voorjou en mij en meer.
Genoeg voor ons allemaal en meer.

Genoeg voor iedereen en meer.
Genoeg.

Met elkaar kunnen wij het wonder
opnieuw laten gebeuren.

Hilda Luken.

10 11

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

Ontmoetingen

Ontmoetingen met God, telkens weer en op allerlei manieren.
Door de schoonheid van de natuur, in de stilte en de rust van mijn eigen
kamer, in het gebed, maar ook terwijl ik onderweg ben en langs
snelwegen rijd naar de één of andere kerkdiensf zangavond,
vergadering,lezing, terwijl ik op bezoek ben in het zieken huis, of waar
dan ook. Ontmoetingen met God zijn tot troost, tot hulp in mijn leven.
Heel persoonlijke ervaringen zljnhet, haast niet weer te geven.
Ook in de mensen, in elkander, kun je God ontmoeten.
Dat bouwt aan je leven en versterkÍ je.

Een ontmoeting met een jonge vrouw. Ze zegÍ.:"U gelooft in God!"
ooJt', aÍrtwoord ik o'van hartel" Zij reageert: "Ik zie Hem niet en ik hoor
Hem niet en ik voel Hem niet!" "Toch," zo zegik, "is Hij, de eeuwige
Vader, er ook voor jou." "Mrjn oma," vertelt de jonge vrouw, " woont in
de HaarlemmerÍneer. Ik ga er graagheen. Als ik bij haar eet, bidt zehet
o'Onze Vader" met me. Heel mooi vind ik dat."
"Dat jij het"Onze Vader" zo mooi vindto" antwoord ik,"zou dat niet
Gods werk zijn in jou?" "zou u denken?" ze€tze."Dagl"
Ze springt op en in een ommezien is ze weg.
Enkele weken later, als ik laat in de avond in het ziekenhuis moet zijn
om een stervende te bezoeken, kom ik op de gang dejonge vrouw weer
tegen. "Ik heb een verkeersongeluk gehad," zeglze, "m'n been en m'n
voet zijn nogal beschadigd.
't Was m'n eigen schuld, ik keek niet goed uit. Ik heb hier in het
ziekenhuis nogal eens nagedacht over dat gesprek met u, weet u nog
wel, over m'n oma en het "OÍize Vader." Ik ben gaan bidden.
En ik kan u zÊggen: ook ik heb God ontmoet."
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
*OMMELANDER\MIJK - ZUIDWENDING' U.A.?

Voor het jaar 2072 is de contributie € 42,50 voor leden van2ljaar en
ouder, voor leden van l6 -21jaar is de contributie €,40,--.

Voor alle administratieve zakenen informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van onze vereniging:

Aafien de Vries - Heemskerkstraat l0 -
Veendam - tel. 0598-630751.

Het telefoonnurnmer voor het melden van sterfgevallen:
0597 -646981, 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.d., kunt u zich wenden tot:

dhr. M.H. Bos, Zuidwending29l,
9644 XÍI Veendam, tel. 0598 - 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERIGLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERI(ENRAAD !!!!

UITERLIJK: 25 november 2012

OUD PAPIER_ ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
15 september 2012
20 ol<tober 2012

17 november 2012
Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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