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Overdenking:

The answer my friend is blowing in the wind (Bob Dylan).

Afgelopen dagen hebben wij weer stil gestaan bij de gruwelen van de

Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei hebben we onze doden herdacht en op

5 mei hebben we de vrijheid gevierd.
Ik ben op deze dag, met Bianca en de kinderen, naar het
bevrijdingsfestival in Groningen geweest dat ieder jaar in het Stadspark

wordt gehouden. Op dit bevrijdingsfestival is er altijd veel muziek en

optredens, maar ook is er veel aandachtvoor het feit dat we vrijheid
vieren en moeten koesteren. Op een van de velden was een

kunstproject. Rond het veld stonden allerlei hokken waar mensen in
zaten.Ik werd nieuwsgierig en ging een krjkje nemen om te ontdekken

wat hier de bedoeling van was. Het bleek een project te ziin, waarbij de

mensen werd gevraagd om andere mensen in een hokje te plaatsen, om

dan tot de ontdekking te komen dat, datniet gaat. Een speelse manier
om te ontdekken dat je toch geneigd bent om mensen in een bepaald

vakje te drukken, met alle vooroordelen die daarbij horen en met alle

gevaren van dien.
Vrijheid is dat je de ander zijn eigenheid laat bewaren en hem of haar

ook de ruimte gunt om te zijn wie hij of zij is. Want onze eigen vrijheid
eindigt daar waar de vrijheid van de ander begint.

Volgende week vieren we het feest van Pinksteren. Het feest van de

Geest, een ongrijpbaar feest, omdat de Geest niet te vangen is in
hokjes. Geloven in de geest van Pinksteren, betekent ook dat je de

vaste patronen loslaat en je vrij durft te denken. Het Pinkstergeloof laat

ons ook zien dat ook God niet in hokjes te vangen is.

God is altijd groter dan onze gedachten. Wij moeten voorkomen dat we

God vastleggen in een hokje, want dan zien we alleen die dingen die in
ons straatje passen en hebben we geen oog meer voor de venassingen
die het leven met God heeft.



God is niet in één beeld of één woord te vangen. Info kerkdiensten:
Dat is de vrijheid die God heeft en dat betekent voor ons ook een

enorme vrijheid in ons geloof. Met Pinksteren vieren wij de rrijheid in Pinksteren, zondaq 19 mei:
het geloof, durfdaarom vrij te denken en wie weet heeft God
onvermoede dingen in petto. Denkt u erom dat deze dienst om 11.00 uur zal beginnen.

The answer my friend is blowing in the wind. Juli en aususÍus:

Ds. Raymond Poede. In de maandenjuli en augustus zal er eens in de veertien dagen een

dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uilgenodigd, om in het gebouw

een kopje koffie/thee te komen drinken.
KERKDIENSTEN

12 meí 09.30 uw Ds. D. van vliet te veendam. 
ziekeLi

19 mei 11.00 uur Ds. R. Poede. (Pinksteren) * Dhr. M. den Hollander, Numero Dertien 8.

26 lilrei 09.30 uur Mw. T. Huizing te Veendam. * Mw. B. Poutsm4 Ommelanderwijk 141/13.
* Mw. A. Wiekens, Ornmelaaderwijk 173.

2 j'rtn 09.30 uur Mw. T. Huizing te Veendam. * Dhr. S. Koolhof, Omrnelanderwijk 267.
9 juni 09.30 uur Pastor E. Vroom te Veendam. * Dh. E. Kroop, Salomon W€ststraat 45.

16 juni 09.30 uur Mw. M. vaÍI Vliet te Veendam. * Mw. D. Bez€ma, Ornmelanderwijk 156.
23 j\nl 09.30 uur Ds. R. Poede.

30 juni 09.30 uur Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendan. A[€n die niet genoemd zijn en getroffen zijn door ziekte enlofzorg,
wensen we Gods kacht toe. Laten we omzien naar elkaar!

14 juli 09.30 uur DhI. G. Iwema te Muntendam.
28 juli 09.30 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam. Gestorvenen in de afeelopen period€:

11 augustus 09.30 uur Mw. C. DuÍr te veendam. - 27..04-2013 Mw. G. Bloem-croen, Kaap de Goede Hoop l.
25 augustus 09.30 uur Ds. R. Poede. (Heilig Àvondmaal) - 29-04-2013 Mw. B. Schaper-Dijkstr4 Iepenlaan 6 (Nw.P.).

(Echtgenote Yan voorganger dhr. A. Schaper)
Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande - 30-04-2013 Dhr. M. Bos, Zuidwending2gl-

#:ffiï;'ii*":ïi#ffi#ï,ï"1ï*ïjf::*'"oo^' Enniemandweetwarrevenis, aueendathers€sevenis.
kindemevendienst worden gehouden, En dat van deze geheimenís, God het begin en einde is.



In memorium Meind Bos.

Op 30 aprll2013 is overleden Meind Bos. Een afscheid dat vrij
plotseling kwam. Hij sukkelde al een trjdje met zijn gezondheid.

Zohadhij de laatste tijd last van hartklachten, maat het leek al met al

toch redelijk goed met hem te gaan. Totdat hij enkele dagen geleden het

benauwd kreeg en uiteindelijk in het ziekenhuis belande.

Daar werd na onderzoek longkanker geconstateerd.

In deze periode heb ik hem een paar keer bezocht.In het ziekenhuis was

hij eerst nog hoopvol, maar helaas bleek dat ijdele hoop te zijn.
Toen Meind wist dat hij ongeneeslijk ziek was, wilde hij naar huis- De

plek waar hij zich thuis voelde en waar hij hoorde, Zuidwending29l.
Zondag28 april jl. is hij naar huis gegaan om daar samen te zï1nmet
zijn vrouw Albertje, zijn kinderen en kleinkinderen.

Meind wist dat hij niet meer beter zou worden en wilde op zijn sterfbed

nog een aarrtal dingen afronden, daarvoor heeft hij gelukkig de tijd
gehad, zodat hij uiteindelijk zich over kon geven.

Meind zijn hele leven was verbonden met het werk op het land.

Landbouw was mijn hobby en daar heb ik mijn werk van gemaakÍ zei

hij altijd. Van jongs af aanheeft Meind gewerlct op het land bij
verschillende boeren uit de buurt. Het was zijn lust en ziin leven.

Maar ook in de kerk was Meind actief. Zo is hij jarenlang koster

geweest, was grafdelver en regelde veel begrafenissen vanuit onze kerk.

Voor dit werk zijn we hem als gemeente dan ook dankbaar.

Op zijn sterfbed zaghlj Licht. Hij wist dat God aan het einde van de

tunnel op hem wachtte.
In die zekerheid is Meind gestorven, op de plek waar hij dat zo graag

wilde en temidden van hen die hij lieftrad.

We wensen Albertje, kinderen en kleinkinderen Gods kracht toe in de

komende tijd.
Ds. Raymond Poede.
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Van de Kerkenraad:

Nieuw Liedboek
Het nieuwe liedboek zaI op 25 mei a.s. worden gepresenteerd, ook
onze gemeente zal dit nieuwe liedboek gaan gebruiken.

Op het moment van uitkomen van dit kerkblad is de gezamenlijke

bestelling voor dit liedboek de deur al uit.
Wilt u alvast een voorproefie d.m.v. uitleg en samenzang, dan wordt u
van harte uitgenodigd op vrijdagavond 24 mei a.s. om 20.00 uur in de

Hervormde Kerk te Muntendam. Dhr. H. de Vries zal op deze avond
ons kennis laten nemen van het nieuwe liedboek.

Afscheid van de zondagsschool envan de leiding:
Met Pasen heeft het laatste kind, Marjolein van den Hoven, afscheid
genomen van de zondagsschool / kindernevendienst. In deze dienst

hebben we hier bij stilgestaan.Yan de leiding van de zondagsschool
heeft zij symbolisch het nieuwe liedboek ontvangen.

Op zondag 14 apriljl. hebben ds. Poede en dhr. Pietersen, namens

onze gemeente, de leiding van de zondagsschool in het zonnetje gezet.

Harry Huisman, Tini Haarsma en Anke van den Hoven hebben vele
jaren dit werk op zich genomen en hebben hiervoor als dank, ook
symbolisch het nieuwe liedboek ontvangen.
Zodra er zichweer kinderen melden voor de zondagsschool /
kindernevendienst z4nHarry en Tini bereid gevonden, dit weer op te

pakken.

Gemeenteavond:
Het ligt in de bedoeling dat we op woensdag 5 juni a.s. een

gemeenteavond zullen gaan houden. Noteert u deze datum alvast in
uw agenda en nadere informatie zult u ontvangen met een

nieuwsbrief.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

8

Giften voor het kerkblad:

fam. B. te V. € 10,--
fam. De G. te V. € 25,--

Wij danken u hartelijk voor uw giften voor het kerkblad.

Voor de inwoners van Ommelanderwijk/Zuidwending en andere
geinteresseerden.

ZaterdagZ5 mei willen we een begin maken met het opknappen van

het kerkhof, zoals sommige letters weer zichtbaar maken, zerken

rechtzetten en schoonmaken, rommel verwijderen, metselwerk
herstellen etc. etc.

In de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat er diverse

dorpsbewoners zijn die wel eens een handje zouden willen helpen op

het kerkhof.

V/e willen de eerste keer op een zaterdag organiseren en dan kunnen

we bespreken of we misschien ook data kunnen uitkiezen op

werkdagen.

Er is gereedschap bij de kerk aanwezig doch een beetje extra
gereedschap is nooit wegzo is er bijv. maar 1 kruiwagen beschikbaar.

We hopen dat we met een leuk groepj e z4nzodat \À/e een goede start

met de verfraaiing kunnen maken.

Om 08.00 uiir beginnen'we in het Gebouw met een kop koffie, en

verdere instructies van de werkzaamheden zullen we dan bespreken.

De kerkenraad.

P.S. Eventuele informatie kunt u kril bii Henk Pietersen tel.630917

Richard
Rechthoek



uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel
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leid ons niet in bekoring maar verlos ons;
van het kwade

Het'Onze Vader' in gebaren

.jD

@pr
uw Naam worde geheilÍgd

m
6,s\v\ /
geef ohs'h'eden
ons dagelijks brood

Onze Vader die in de hemel zijt

s\

\a.
\\

en vergeel ons
onze schuld

V
en de kracht
en de heerlijkheid
lot in Beuwigheid
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Stich tin g Zen dinssfeesten Veenkl_qoster :

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zijn weer
in volle gang. Dit jaar is het thema: "'Waar ga je voor?"

Een greep uit het programma:

* zaterdag 18 mei is er een zang- en concertavond o.l.v. Leo Blees uit
Damwáld, m.m.v. Choral Voices uit Groningen en brassband.

* zondag 19 mei is er een kerkdienst in de grote tent.
De dienst zal om 14.00 uur beginnen.

Vanaf 16.00 uur zal de afsluiting van het "50 dagen op weg met God"
project m.m.v. ds. Alfons van Vliet en met muziek plaatsvinden.

Om 20.00 uur Martin Brand en Praise United Friesland koor.

* maandag 20 mei is er om 10.00 uur samenzangin het bos,

aansluitend zal er om 10.30 uur een dienst in het bos worden
gehouden o.l.v. spreker Eddie Bakker.
(evangelist, geboren inZ:uid-Afïika, nu werkzaam in Nordhorn)
m.m.v. begeleidingdband Ichtus uit Franeker, koperkwafiet 4Brass uit
De Westereen en organist dhr. J. Wijbenga.

De toegang is gratis.

U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar het Pinksterfeest te

vieren. Wilt u de informatiekrant, bel: 0511-441694 of 0519-241516
of vi a www.zendingsfeest-veenklooster.nl.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
..OMMELANDBRWIJK - ZUIDWENDING'' U.A.?

Voor het jaar 2013 is de contributie € 42,50 voor leden van2I jaat en

ouder, voor leden van 16 - 2l iaat 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:

0 597 -64698 L, U i tvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERICIOF.

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

dhr. H. Pietersen, Zuidwending I25,
9644 XC Veendam, tel. 0598 - 630917.

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

UITERLIJK: 30 iuni 2013

OUD PAPIER _ BLI(E 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
18 mei 2013
15 juni 2013
20 juli20l3

Oud papier ten bate voor: voetbalclubDWz, de school de

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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