
7. ADVENT \
Bewijs vdn moed
,,Geloven" is durven en
wachten - God is.

3. ADVENT

Spijkerhard bewíjs van
geloven: het uíthouden en
hopen dat God er zal ziin.

HET KERKBLAD

2. ADVENT
Bewijs van gedutd -
Geloven:
uithouden en volhouden
God komt.

4" ADVENT
Zeke rhei d va n g eloVen:,
God is vrede en geluk.HBRVORMDE GEMEENTE

O MME LAND E RWIJK.ZIJ ID \ry8 ND II\ G

KBRSTNUMMER 2OI2
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Voorganger : Mr. Ds. R. Poede, tel. 050-2304266

Scriba / : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 2l
Kerkelijk Bureau 9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54

Administratie : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60

Kerkrentmeesters girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650 .03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelanderwij k - Zuidwend i ng,

Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.

TER OVERTTEGING:

De dagen worden weer kofter en we naderen het eind van het jaar. Een

tijd waarin de een zich al verheugt op het voorjaar en de ander geniet

van de vroege duisternis. Ik zelf kan wel genieten van het feit dat het

weer vroeg donker wordt. Dat zal ongetwijfeld met het feit te maken

hebben dat ik een avondmens ben, maar ik vind het gezellig om's
avonds de kaarsen aan te steken, en een goed boek te lezen. En zo heeÍï

ieder mens zijn voorkeuren.

Licht en donker: het zijn fenomenen waar de mens zich al van oudsher

mee bezig houdt en van onder de indruk is. In het scheppingsverhaal is

een van de eerste zaken die God doet, het licht van het donker scheiden,

dag en nacht creëerde Hij zo. Ook in de oude Noord-Europese culturen

hield men zich albezigmet Licht en donker, daar werd het donker vaak

gezien als de moeilijke tijd. een tijd waarin het moeilijk was aan eten te

komen en men zich moest bescheren tegen de soms hevige kou.

De mensen verlangden dan vaak ook naar het licht, en men vierde dan

ook vaak het Winterwende feest, of Joel feest. Men vierde dat de zon op

het laagste punt stond en dat nu de dagen weer begonnen te lengen; Het

Licht kwam weer in de wereld. Dit feest werd vaak gevierd met het

maken van veel licht; lampen, kaarsen en vuren werden in grote getale

ontstoken. In Scandinavië wordt dit feest nog steels gevierd onder de

naam Luciafeeest, genoemd naar de Heilige sint Lucia( Lucia betekent

licht). Het feest is nu niet meer specifiek een feest dat de zonnewende

viert, maar wordt gezien als begin van de kerstperiode.

In de 4" eeuw na christus hebben de kerkvaders vastgesteld dat we op 25

december de geboorte van Jezus vieren. Niet per se dat Jezus

daadwerkelijk op die dag geboren zouzrjn, dat is waarschijnlijk ergens

in het voorjaar.

: girorekening: 84. 12.61

t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblacl.

Administratie : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42

Díakonie/ girorekenitg:27 .05.055
Giften t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente

Bloemen Ommelanderwijk - Zuidwending,
o.v.v. Gift bloemen.

Verhuur : mw. T. Haarsma, J. Vegterweg 3

kerk / gebouw 9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 lB

Redactieadres : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,

Het Kerkblad 9644VL Veendam, tel. (0598) 6170 61

Administratie : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17

Het KerkhoJ' bankrekening: 3190.04.449
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

www.hervormdegem eente-omm elanderwij k-zuidwending.nt
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Maar omdat men het kerstfeest wilde vieren als hét moment waarop het

Licht in de wereld kwarn, omdat men zo de winterwende feesten tot een

Christelijk feest kon en wilde maken. Waar niet meer de zonnewendc

centraal staat maar het licht van Christus.

De komst van dat Licht willen wij ook vieren met het kerstÍèest. llct
feest waarin we de kracht zien van het kwetsbare en het kleine. Ilen kind

wordt geboren, een teken van hoop. Die hoop dragen wij ook met tltls

mee, hoe donker de tif den ook zijn.

Ds. Raymond Pocdc

3 februari 10.00 uur
10 februari 09.30 uur

DhÍ. G. Iwema te Muntendam.
Gezamenlijke dienst met Herv.Gem.
Muntendam in Muntendam
o.l.v. Pastor E. Vroom.
Mw. M. van Vliet te Veendam.
(1" zondag veertig dagen tijd)
Ds. R. Poede.

Dhr. H. Pater te Muntendam.
Ds. A. v.d. Zwaagte Wildervank.
Ds. R. Poede.
(m.m.v. koor Prins Alexander)
Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.
Ds. E.J. Struif te Oosterwolde.
(Witte Donderdag, t{eilig Avondmaal)
Korte dienst onder leiding van de

zondagsschool. (Goede Vrij dag)
Ds. E.J. Struifte Oosterwolde.
(Pasen)

l7 februari

23 februari

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
19.30 uur

19.00 uur

10.00 uur

KE,RKDIENSTE,N

9 december 10.00 uur

l6 december 10.00 uur

23 december 10.00 uur

24 december 22.00 uur

25 december 10.00 uur

30 december 10.00 uur

6 januari

l3.ianuari
20 januari
27 januari

10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
I0.00 uur

Mw. C. Dun te Veendam.
(2" Advent)
Ds. D. van Vliet te Veendam.
(3" Advent)
Dh. G. Iwema te Muntendam.
(4" Advent)
Ds. F. Iwema-Schipper te Muntenclarn.
(Kerstnachtdienst)
Mw. M. van Vliet te Veendam.
(Kerst)
Mw. H. Mertens te Groningen.

Ds. A. v.d. Zwaag te Wildervank.
(Nieuwjaarsdienst)
Ds. R. Poede. (Heilig Avondmaal)
Oecumenische dienst.
Pastor E. Vroom te Veendam.

4

3 maart
10 maart
lJ maart

24 maxt
28 maart

29 maart

3I maart

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 aanwez\gzrjn, 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.

P
Kerstnachtdienst 24 december:
De dienst zal beginnen om 22.00 uur en verdere informatie hierover
vind u verderop in dit kerkblad.

Richard
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Eerste Kgrstdag. 25 december:
Op deze dag mogen wij de geboorte van Christus visren.
Iedereen is van harte welkom voor het bif wonen van deze dienst.

Zontlag 6 ianuari:
Na de dienst, nodigen wrj u allen uit voor de traditionele
nieuwjaarsvisite in het Gebouw achter de kerk.

Zondag 13 ianuari:
Op deze zondagzullen wij samen het Heilig Avondmaal met elkazrr

vieren.

Zondas 20 ianuari:
Op deze zondagzal er een Oecumenische Ontmoedingsdienst worden

gehouden in de Grote Kerk te Veendam, aanvang 10.00 uur,

voorganger is pastor E. Vroom. Het thema: "'Wandelen met God".

Zondag 10 februari:
Op deze zondagzullen we een gezamenlijke dienst met de Hervormde

Gemeente Muntendam gaan houden. Deze dienst zal in de kerk van

Muntendam plaatsvinden. De dienst wordt door een paar mensen van

beide kerken in samenwerking met pastor Vroom voorbereid.

Aanvang is 09.30 uur.

Zondag\7 maart:
Op deze zondagzalhetkoor Prins Alexander zijn medewerking
verlenen aan de dienst. U wordt van hafte uitgenodigd deze dienst bii

te wonen.

Zieken:

* Dlrr. A. Ziengs, Ommelanderwijk 141-9
* Dhr. K. Zuur, Zuidwending46.

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

Geboren:

22-10-2012 Lieke, dochter van Rick en Marijke Berendsen
Houtduifstraat 9.

29-II-2012 Luuk, zoon van Gerjan en Angelique Gelderloos en

broertje van Nick, Houtduifstraat 19 .

Onze hartel ij ke gelukwensen.

Huweliik:

Op 7 september jl. zijninhet huwelijk getreden Rick Berendsen en

Marijke Schepel, Houtduifstraat 9 .

Op 28 september jl. mocht de echtpaar Mulder-Akkerman,
Molenstreek26 hun 50 jarig huwelijk vieren.

Op 28 oktober jl. mocht het echtpaar Dijkman,
Ommelanderwijk 141-11 hun 55 jarig huwelijk vieren.

Wij hopen dat het voor alle drie de bruidsparen een onvergetelijke ilag
is geweest en wensen hen nog vele goede gezonde jaren samen.

Richard
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Bedankie:

op vrijdag 28 september jl. mochten wii ons 50 jarig huwelijk vieren.

Bewust hebben we dat gedeeltelijk in onze kerk willen doen, omdat

we ons sterk met jullie verbonden voelen. Dat gevoel hebben.iullie op

een voor ons onvergetelijke manier nog versterkt, niet in het minst

door jullie aanwezigheid, maar dit ook vorm hebt gegeven door de

wrize waarop de zaal was ingericht en door jullie cadeau.

Velen hebben \ /e persoonlijk bedankt voor hun aandeel daarin.

Mochten we iemand vergeten zljn, aanvaard dan daarvoor bij dezen

onze welgemeende excuses.

Ontvang voor het door jullie "aangeklede" deel van het feest onze

hartelijke dank.
Jan en Rien Mulder.

Giften voor het kerkblad:

Mw. K. te V. €10,--
Dhr. P. te N.P. €20,--

Hartelijk dank voor uw gift.

In Memoriam

In de namiddag van maandag2} augustus kregerr wij het droeve
bericht dat Henderika Kram-Ploeger die middag op 86 jarige leeftijd
zeer onverwacht is overleden.

Rika was een geboren en getogen Zuidwendingse. Zetrouwde met
'Willem 

Kram en het stel vestigde zich in Muntendam.
Willem en Rika kregen drie kinderen, een dochter en twee zonen.
Op 13 juli2007 overleed Willem en ruim een jaar later verhuisde
Rika naar het A.G. Wildervanckhuis in Veendam.
Het leven van Rika is niet over rozen gegaan.

Zekende in haar leven grote gezondheidsproblemen. Een
herseninfarctin t978 veranderde haar leven drastisch. Het verlamd
zryn aanbeen en arÍn en het nagenoeg niet kunnen praten, maakten
haar verdrietig.
De borstkanker eind jarep negentig, was ingrijpend.Maar, ze

overleefde! Dat is kenmerkend voor Rika. Altijd wilskrachtig, sterk en

positief tot het einde toe. Het einde, wat totaal onverwacht kwam.
Ze is nu thuis en herenigd met haar V/illem.
Wif zullen ons Rika herinneren als een fijne schoonzus en tarrte.

Een mentaal sterke vrouw met een eigen willetje.
Soms daardoor ietwat onredelijk, maar dat had ze nodig om ondanks

alle tegenslagentoch vol te houden en door te zetten.
Dat laatste heeft ze gedaan, en meer dan dat. Respect!
Wij wensen degenen die Rika lief hebben en haar nu moeten missen
veel sterkte toe.
Op vrijdag 24 augustus is Rika in Muntendam begraven.

Familie Ploeger-Starke

Gestorvenen in de afgelopen periode:

- t2-w -2412

- 20-08-2012
- 30-10-2012

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

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

Mw. E. v. Overeem, Oude Pekela.

(voorgangster in onze gemeente.)

Mw. H. Kram-Ploeger, Veendam.

Dhr. R. Woltmeijer, Ommelanderwijk 12BA
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Van de Kerkenraad:

Gemeenteavond 29 november 2012:

Deze avond werd bezocht door 22 gemeenteleden en de voltallige
kerkenraad. Het werd een avond met veel cijfertjes, o.a. is de

begroting van20l3 doorgenomen. Alle cijfers werden akkoord
bevonden. Na een korte pauz,e kwam de kerkenraad met hun
mededelingen. Daarna veftelde ds. Poede iets over het nieuwe
liedboek, wat op 25 mei 2013 uit zal komen. Meer informatie hierover
kunt u vinden op de website: www.liedboek.nl
Na de rondvraag sloten we de vergadering af en voor de liefhebber
was er nog een hapje en een drankje.

Kerstmurkt:

De kerk zal ookdit jaar weer aanwezigzrjn op de kerstmarkt, met haar

traditionele spekkendikken. De kerstmarktzal gehouden worden op
zaterdag l5 decembeÍ a.s. van 16.30 tot 20.30 uur.
Wij bevelen zowel de kerstmarkt als het kopen van de spekkendikken
van harte bij u aan.

Vustenmaaltijd:

Ook komendiaar zal door de Raad van kerken van Veendam e.o.

weer de vastenmaaltijden worden gehouden.

Voor onze kerk staat de datum al vast en wel op woensdagavond
20 februari 2013 aanvang 18.30 uur in het Gebouw achter de kerk.
U bent van harte welkom om deze sobere maaltiid bij te wonen.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

t0

Voor de kinderen een kerstkleurplaat
---:----.r*r... :s --. --: =-*--=----:ffii'ffi'{#
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Engelen.

Tussen hemel en aarde is veel moois en veel wonderlijks.
Tussen hemel en aarde bevinden zich ook "engelen".
Ik geloof in engelen en ervaar deze hemelse wezens in mijn leven.

Als je de bijbel er op na leest, ontdek je dat er op tal van plaatsen over

engelen gesproken wordt. Ik denk aan de indrukwekkende woorden van

Psalm 91, waarin de dichter schrijft:

De Allerhoogste zal aangaande u zijn engelen gebieden,

dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zii u
dragen, opdat gíj uw voet niet aan een steen stoot.

In de brief aan Hebreeën lees ik aan het slot van hoofdstuk 1

over engelen:

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezondenworden
ten dienste van hen die het heil zullen beërven?

LJ ziet, het is niet vreemd om in engelen te geloven. Gods \i/oord

getuigt van het bestaan vandeze boodschappers. "Engel" betekent

letterlijk: bode. U kent wellicht de geschiedenis die beschreven staat in

het evangelie van Lucas, hoofdstuk l. De engel Gabriël wordt naar de

priester Zacharias gezonden om de geboorte aante kondigen van de

wegbereider van de Messias: Johannes de Doper. En vervolgens

wordt Gabriël gezonden naar Maria om aankondiging te doen van de

komende geboorte van Jezus Christus.
En in de Kerstgeschiedenis (Lucas 2) Iezen we hoe een engel aan de

herders bekend maakt dat de Verlosser geboren is.

Zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel

vallen: u is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here,

in de stad van David. En dit zal u het teken ziin: gii zult het Kínd
vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een lcribbe.

T2 13

Kerkbalans 2012:

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

KERK#BAIAIus zots

Ook de campagne in 2013 heeft als rode draad de vraag:
Wat is de kerk ioLwaard?

In grote lijnen is de kerkbalanscampagne van dit jaar een
voortzetting van die van 2012 , want een kerk is van blijvende
waarde. De kerk voor iedereen ook voor mensen die geen
speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben,
een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er sarnen
voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk,
en voor momenten van rouw en verdriet. Als christenen en
kerkelijk meelevenden willen wij dat alles graag behouden en
het doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Daarom doen in 2013 danook neer een beroep op u opdat
onze kerk deze unieke functie kan blijven vervullen.
Actie Kerkbalans start op 13 januari tlm27 januari
We hopen weer op uw steun.

Kerkrentmeesters : H.Pietersen
H-Huisman.

Richard
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Verzamelen en inleveren! ! !

De periode van "meer-post-krijgen" is weer aangebroken.

Denkt u erom de postzegels uit de enveloppen te knippen en kaarten die

u niet wilt bewaren in te leveren of mee te geven voor de kerk?

Ook brillen en gehoorapparaten zijn welkom.
Alles gaatnaar Utrecht, war het wordt uitgezocht en gesorteerd.

Brillen en gehoorapparaten gaannaar die landen waar ze nog gebruikt

kunnen worden. Zegels en kaarten worden soort bij soort gezocht en aan

winkels en verzamelaars verkocht. De opbrengst is voor een goed doel.

Dus: verzamelen en inleveren s.v.p.

NIE,T ALLEEN NU, MAAR HET HELE JAAR DOORIII
Veel kleine beetjes zorgen voor een grote opbrengst.

G.M.

l4 15

Aankondiging.

Maandag: 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. Iwema-Schipper

Organist: Dhr. M. Gelderloos
Trompettist: Dhr. L. Leutscher

Na de dienst is er voor de lieÍhebbers een kopje koÍïie, warme
chocolademelk of een glaasje gliihwein.

Richard
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Chr. Toneelvereniging
ADVENDO

brengt dit seizoen voor u een klucht in 3 bedrijven:

ttEen schat van een buste"

van
Aad Caspers

Er staat van grootvader een buste in de kamer, die door zijn nazaten

met gemengde gevoelens wordt bekeken. Grootvader had zijn streken

en heeft laten doorschemeren dat er een schat in huis is verstopt.

Niemand heeft ooit iets gevonden en toch
Er gebeuren allerlei verwikkelingen in het huis van zijnzoon en zullen

ze de schat vinden??

Dit kunt u zien in het gebouw achter de Hervormde kerk te
Ommeland erwijk-Zuidwending op de volgende avonden :

Zater dag 1"2 j anuari 2013
Zater dag L9 j anuari 2013
Zaterdag 26 januari 2013
Zaterdag 2 februari 2013

Aanvang 20.00 uur.
Zaalis open v.a. 19.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen á € 4'00 bii:
H. Huisman, tel. 617061.

l6 t7

Raad van Kerken e.o.:

Op de vergadering van de Raad van kerken eo op 14 november j.l.

vertegenwoordigden een aantal aanwezigen de lidkerken nl:

Herv. Gem. Muntendam, Herv. Gem. Ommelanderwijk - Zuidwending,

Vrije Evangelische Gemeente, PKN Wildervank, PKN Veendam en de

Lutherse Kerk. Verder waren er gelukkig ook enkele belangstellenden.

Ná de pauLze kwamen Ds. Grashoff en zijn vrouw aan bod enz\j hebben

ons allen zeer geboeid en geinspireerd door ons te laten delen in hun

geloofservaringen tijdens hun verblijf op het eiland Iona, waar z4

woonden en werkten. De Ionagemeenschap is een oecumenische

gemeenschap die werkt aan vrede en gerechtigheid, waar gebed en stilte

cen grote plaats innemen. We zagen de beelden van o.a de regel, de

dagindeling van de gemeenschap etc. en de schitterende omgeving.

Vóór de pavze bespraken we enkele punten die van belang zijn om nu

alvast te noemen.

l) De dienst aan het begin van de gebedsweek voor de eenheid van de

Christenen op 20 januari 2013 zal worden gehouden in de Grote Kerk

in Veendam, aanvang 10 uur. Het thema is: "Wandelen met God" de

centrale Bijbeltekst is Micha 6:1-8, voorganger is Pastor Eppo Vroom.

Net als vorig jaar znllenwe de lidkerken vragen om weer een "ad

hoc"groepje te vomen. Opgave: jqnsetí@ax1Le.ni.

Binnenkort gaan we dit coórdineren, maar we brengen dit nu alvast

onder uw aàndacht.

2)De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 13 februari. Dit is

de eerste bijeenkomst van de Vastenmaaltijden die zullen volgen.

Maar het gaat iets anders dan voorgaande jaren. De EERSTE,

VASTENMAALTIJD; DUS OP ASWOENSDAG wordt gehouden

in de AE-KERK. Ds. Simone van de Vrie zal de maaltijd begeleiden.

Richard
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De LAATSTE, VASTENMAALTIJD, IN DE GOEDE WEEK , ZAL

WORDEN GEHOUDEN IN DE GROTE KERK VAN VEENDAM.

Aansluitend zal er dan de gelegenheid zijn om de laatste Vesperavond

in de Goede Week in de Grote Kerk mee te beleven.

De invulling van de data en plaats voor de andere Kerken hopen

wij zo spoedig mogelijk te realiseren, zodat de datum en plaats op de

Vastenkalender vermeld kunnen worden.

3) Het thema voor de 4O-dagen-t1jd2013 van Kerkinactie is: NIEUW
LEVBN! De eerste Paasdag valt op 3l maul2013.

4)Verder willen we aandacht vragen voor de

WERELDGEBEDSDAG die wordt gehouden op vrijdag I maaft20l3

in de AE-Kerk. Thema:Hoezo, een vreemdeling?

Ook voor de voorbereiding van dit gebedsmoment vragen wij om een

"ad hoc" groepje te vormen.

Graag opgave Trijnie de Jonge, j onget@,alice.n1

5) Vervolgens een aantal activiteiten die onder "de paraplu" van de

Raad van Kerken vallen, o.a.4 mei Herdenking, Armoedepact,

Vorming en Toerusting, Inlia, Stichting Arm in Arm. Ate Faber

informeerde ons over de werkwijze van een nieuwe opzet en vroeg

ook om "versterking in de gelederen..."

Mogelijke impulsen vanuit de Raad van Kerken e.o. z4n o.a.

i - De overweging om mee te doen aan de Kerkennacht die ieder

jaar op de kortste dag van het jaar de aandacht knjgt. De Kerkennacht

is omschreven als een prachtig middel om als kerken en

geloofsgemeenschappen "grensoverschrijdend bezig te zï1n samen te

werken en samen je opdracht "naat buiten" waar te maken".

wx'w.raadvarikerke$. nllpagi8a/ i 644/kerkillnasht op 2 I j uni 2 0 1 3

18 l9

d 2013 toewensen.

2 - Onl irr cle Vredesweek een Vesper of Avondgebed te houden.

Graag ool< lrior weer jullie reactie: Wie wil mee doen om dit vóór te

bereiderr... ! rcactie: marryvanvliet@xs4all.nl

Met een hartelijke groet, namens de Raad van Kerken e.o.

Marry van Vliet

Persbericht:

Op zaterdag 15 december a.s. zullen het RegionaalYocaal Ensemble
(RVE) o.l.v. Anne de Bruijn en Harmonieorkest Voorwaarts Veendam
o.l.v. Ruud Extra een uniek concert geven in de Protestantse kerk van

Wildervank (Raadhuisstraat 8).

Twee verenigingen die in Veendam en omgeving hun sporen op

muzikaal gebied ruim hebben verdiend, geven voor het eerst in hun
bestaan een gezamenlijk concert.
Door de diverse muziekstijlen zal het een afivisselend programma
worden, klassieke "Christmas Carols" worden afgewisseld met
swingende orkestbewerkingen van bekende popsongs en zullen ze de

muzikale krachten bundelen in een medley van bekende kerstliederen.

Het Kerstconcert begint om 20.00 uur en is zonder pauze.

Toegangskaarten kosten €7,50 en zijn te verkrijgen bij de leden,

telefonisch via 0598-626094 (W. Kamphuis) of per email via
ï< aa rl verkoouír.t) voorwaarsveenda ni. n I

De reductie van dit kerkblud van de Hentormde Gemeente
Ommelanderwiik - Zuidwending wil ulle lezers en alle mensen op

en een

Richard
Rechthoek



Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging

"OMMELANDERWIJK _ ZUID\MENDINGO' U.A.?

Voor het jaar 2012 is de contributie € 42,50 voor leden van2l jaar en

ouder, voor leden van 16 - 2l jaat 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 -630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:

A597 -64698 L, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERI(HOF.

Voor alle zakenbetreffende het kerkhof alhier,

b.v. aankoop van een graf e.d., kunt uzichwenden tot:
dhÍ. M.H. Bos, Zuidwending 291,

9644XH Veendam, tel. 0598 - 617379-

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDÁ'CTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 10 maart 2013

OUD PAPIER _ ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
15 december 2012
19 januari2013
16 februari2013

Oud papier ten bate voor: voetbalclubDWz, de school de

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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