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HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK - ZUIDWENDING.
Mr. Ds. R. Poede, tel.050-2304266

mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21

9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54

mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60
girorekening: 84. 12.6I
bankrekening: 3650. 03.964
t.n.v. Herrrormde Gemeente
Ommelanderwij k - Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.

girorekening: 84. 12.61

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

mevr. c. stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekening: 27 .05.05 5

t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente

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

mw. T. Haarsma, J. Vegterweg 3

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

dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,

9644YL Veendam, tel. (0598) 6170 6l

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

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

Overdenking:

De tijd van vakantie staat weer voor de deur. Sommige van u zïjn al
op vakantie geweest of gaan misschien ook nog, maar nu de

schoolvakanties voor de deur staan is het voor ons binnenkort ook
zover. De kinderen en Bianca moeten, als ik dit schrijf nog drie
weken naar school en dan mag iedereen even op adem komen.
Onze vakantie is in twee delen gesplitst eerst gaan we met de

kinderen en opa en oma een week naar de Ardennen, waar \i/e hopen
te geniet van het prachtige natuurschoon en lekker te wandelen en te
geocachen. Voor de meesten van u misschien onbekend, maaï
geocaching is een soort van schat zoeken met behulp van GPS.
Overal ter wereld zljn deze schatten verstopt. Het is een prachtige
manier om de omgeving te verkennen, vlakbij huis, maar zeker ook
op de vakantie. De afgelopen jaren zljnwe zo op prachtige plekjes
geweest, waar we anders zo aan voorbij zouden zijn gegazn.

Je ontdekÍ de omgeving op een heel nieuwe manier.
En dat willen we dus ook in de Ardennen gaan doen.
Daama gaan we met ons drieën, Bianca, Floortje en ik, met de

caravarrnaar ltalië, Rome om precies te zljn.Ik verheug mij hier
ontzettend op, helemaal omdat we al trekkend ook nog het
noordelijke deel van Italië gaanbezoeken. Maar het hoofddoel is
Rome, een prachtige stad met een grote en lange historie. En dat zie
je en proefje als je door de stad loopt. Overal overblijfselen uit de

tijd dat Rome de hoofdstad was van het grote Romeinse Rijk aan het
begin van onzejaartelling. Het Colosseum en het Pantheon maar
twee belangrijke gebouwen te noemen zljn daar goede voorbeelden
van. Maar als je in Rome bent dan bezoek je natuurlijk ook
Vaticaanstad. Twee jaar geleden waren wij ook in Rome en hebben
Vaticaanstad ook bezocht. Het is een bijzondere plek, hier ervaar je
het feit dat de kerk een wereldwijde kerk is, allerlei nationaliteiten
lopen er door elkaar heen. In de St. Pieter is het ondanks de drukte
toth mogelijk om een stil plekje te zoeken, bijvoorbeeld in de

catacomben waar de pauzen begraven liggen.
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Als vanzelf mijmer je dan even over hoe het geloof nog steeds leeft
en miljoenen mensen inspireert in hun dagelijks leven.
Maar er is één kerk in Rome, een stad met honderden kerken, die we
zeker gaanbezoeken. De kerk waar een stukje Nederland in Rome

te ervaren is, namelijk de Kerk der Friezen.Deze kerk ligt recht
tegenover de St. Pieter, weggestopt tussen de vele andere gebouwen,

slechts te bereiken door het beklimmen van een steile trap. Dit
kerkje is al in de middeleeuwen gesticht en is er tot op de dag van

vandaag. Zo zouAbt Emo, uit Wittewierum, daar tijdens ziin
verblijf in Rome verbleven zijn.De verbondenheid met Nederland
blijkt ook uit het feit dat er van ieder klooster in Nederland een

steen ligt, ook van het klooster te V/ittewierum. En dat geeft toch

altijd een special gevoel om midden in Rome iets van thuis te
ontdekken.
Ik hoop dat wij elkaar na de vakantie in goede gezondheid terug
zien en dat we geinspireerd aan een nieuw seizoen kunnen

beginnen.

Ds. Raymond Poede.

KERKDIE,NSTEN

Tijdens de diensten is er voor de jongere kinderen oppas. Mochten
er 2 of meer oudere kinderen z4n, dan is zal er kindernevendienst
worden gehouden.

Info kerkdiensten:

Juli en augustus:
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een
dienst zqnïn onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw
een kopje koffie/thee te komen drinken.

Zondag 25 augustus:
In deze dienst zullen we gezamenlijk het Heilig Avondmaal vieren.

Weekend zaterdag 31 augustus en zondag 1 september:
Dit weekend staat geheel in het teken van de opening van het
nieuwe winterseizoen.
Zaterdag3L augustus gaan we weer met elkaar de traditionele
barbecue houden, zetu deze datum alvast in uw agenda!
Daarnaast za| op zondag 1 september sen feestelijke dienst worden
gehouden.
Informatie hierover leest u verderop in dit kerkblad of ontvangt u
nog.

Gestorvenen in de afgelopen periode:

- 30-a4-2013

- 27-06-20t3

Mw. G. de Boer,
(partner van dhr. J. Jager, Zuidwending 171)
Mw. L. Ziengs-Poelman,
Ommelanderwijk 14119.

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

14 juli
28 juli

09.30 uur
09.30 uur

DhÍ. G. Iwema te Muntendam.
Dhr. A. Huizinga te Veendam.

11 augustus 09.30 uur Mw. C. Dun te Veendam.

25 augustus 09.30 uur Ds. R. Poede. (Heilig Avondmaal)

1 september 10.00 uur Ds. R. Poede. (Startzondag)
8 september 10.00 uur Pastor Vroom te Veendam-

15 september 09.30 uur Pastor T. Huizing te Veendam'

22 september 10.00 uur Mw. C. Dun te Veendam.

29 september 10.00 uur Mw. H. Mertens te Groningen.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande

diensten.
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In Memorium Lummechien Ziengs-Poelmsn.

Op donderdag2T juni jl. is overleden mevr. Lammechien Ziengs-
Poelman, Lammie zoals ze door velen genoemd werd.
Lammie Ziengs werd op Eerste Kerstdag 1927 geboren, een

kerstkind, maar zeker geen zondagskind, Al op haar 15" verloor ze

haar moeder en daarna voelde ze zichverantwoordelijk om de zorg
over haar broers en zusters op zich te nemen. Later kwam ze Appie
Ziengs tegen met wie ze meer dan vijftig jaar lief en leed gedeeld
heeft. Verdriet om het verlies van een tweeling, wier zwangerschap
ze nietkon voltooien door een auto ongeluk en vanwege het verlies
van Hinderika. Maar ook de vreugde werd gedeeld, bijvoorbeeld bij
de geboorte van de andere vijf kinderen, en natuurlijk de liefde die ze

samen deelden. Want Appie en Lammie waren ondanks hun
verschillen een hecht echtpaar. Ze vulden elkaar aan en waren samen

in hun verscheidenheid één. In Januari dit jaar overleed Appie, een

zwaar verlies voor haar en de kinderen.
Maar Lammie was een sterke vrouw en een doorzetter en ze pakte

haar leven langzamerhand weer op. Zo zov ze de komende zomer
naar Canada om haar familie te bezoeken. Maar toen ze enige tijd
geleden in Duitsland bij haar zoon Bert was, sloeg het noodlot toe.

Lammie werd getroffen door een herseninfarct. Zebelande in het

ziekenhuis en het zag er niet goed uit. Ze was verlamd en kon niet
meer spreken, wel herkende ze de mensen die bij haar aan het bed

kwamen. Later is ze naar Nederland gebracht en uiteindelijk is ze

thuis gestorven. In het leven van Lammie Ziengs stond de liefde
centraal, de liefde voor haar man, kinderen en (achter)kleinkinderen,
maar ook de liefde voor de mensen om haar heen. De tekst die ze

voor de kaart en de dienst had uitgezocht pasten daar dan ook precies

blj Drie díngen blijven er over: geloof hoop en liefde, en het

belangrijkste is de líefde.
Het is vooral voor de kinderen een groot verlies om hun vader en

moeder zo kort na elkaar te moeten verliezen, we wensen hen dan

ook alle sterkte en Gods nabijheid toe.
Ds. Raymond Poede.

Zieken:

Allen die getroffen zljn door ziekte enlof zors, wensen we Gods
kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Bedankie:
Langs deze weg wil ik onze gemeente hartelijk bedanken voor de

bloemen die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

Een harteliike groet, dhÍ. E. Knoop.

Solidariteitskas 2013:
Het is weer de tijd voor de brief waarin de lidmaten en de

meerderjarige doopleden van onze gemeente worden gevraagd de

bijdragen (€ 10,--) voor de Solidariteitskas over te maken.
Als kerkrentmeesters zijn wij voor elk ingeschreven lidmaat en

dooplid verplicht jaarlijks een bedrag te betalen aan de Protestantse

Kerk in Nederland. Wilt u aandacht aan deze brief schenken!

De Kerkrentmeesters.

GEZOCHT

Van de kerkrentmeesters: Vacature boekhouder.

Langs deze weg wil de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-
Zuidwending vragen of er iemand uit de gemeente of uit onze dorpen
bereid is, op vrijwillige basis de boekhouding van oÍrze gemeente op
zichte nemen. Dit werk zal vermoedelijk een paar uur per week in
beslag nemen. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen,
dan kunt u contact opnemen met:

Henk Pietersen, kerkrentmeester. Tel 63 09 17.
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Giften Kerkblad:
mw. N. te U. € 25,--
Ond. Uitv. Ver. O.wijk. € 100,--

Hartelijk dank voor uw giften.

Vakantietiid:
We wensen iedereen * jong en oud * een goede vakantie- en
zomertijd. Dat ieder de nodige rust en ontspanningmagvinden. Dat
er (ook) tijd mag zijn voor het opdoen van nieuwe ervaringen.
Dat de accu bijgevuld mag worden met nieuwe energie en
vertrouwen voor het leven en werken.

Schoolexamens:
De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas!
GESLAAGD!! Van harte gefeliciteerd voor hen die geslaagd zijn, in
één keer enzlj die een herkansing hebben gehad. Voor wie het dit
jaar niet gelukt is, volgende keer meer succes. Na een jaar hard
werken, kunnen jullie hopelijk állemaal genieten van de
welverdiende zomervakantie ! !

Van de Kerkenraad:

Nieuwe koster:
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat we iemand
bereid hebben gevonden het kosterschap op zichte nemen.

Onze nieuwe koster heet: dhr. Jaap Vos.
We wensen hem veel succes toe in het vervullen van deze taak.

B ev e s t í ging ambt s dr a ger s :

Het ambtstermijn van dhr. H. Pietersen en mw. A. Nieboer is

verlopen en we zijnblij u te kunnen mededelen dat zij hebben

aangegeven nog wel een termijn van4 jaar te willen volbrengen.
Daarnaast heeft dhr. C. van den Hoven aangegeven, ziin steentje in
de kerkenraad te willen bijdragen.
Mocht u hiertegen bezwaar hebben kunt u dit tot zondag25
augustus a.s. melden blj dhr. H. Huisman, tel. 61 70 61.

Mochten er geen bezwaren zrjn, dan zal dhr. C. van den Hoven
worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en zullen worden
herbevestigd dhr. H. Pietersen als ouderling en mw. A. Nieboer als

ouderling-scriba, dit heugelijk feit zal plaatsvinden in de dienst op
zondag 1 september a.s..

Gemeentewond:
Op woensdag 5 juni jl. hebben we een gemeenteavond gehouden, er
waren 23 gemeentelden aanwezig.
Na de opening met een stukje uit het boekje Geloof, Hoop en Liefde
genaamd "Ik geloofl', hebben we ons gestort op het cijfermateriaal
van het jaar 2012 van de kerk, kerkhof en diaconie. Dit zag er netjes
uit en is door de aanwezige gemeenteleden goedgekeurd.

Na de pauze kwamen de mededelingen van de kerkenraad, o.a. werd
vermeld dat er nog diverse gemeenteleden ziin die nog geen nieuw
liedboek hebben ontvangen, daar zij een kleur hebben gekozen, die in
een te kleine oplage is gedrukt. Dit liedboekzal ongeveer halfjuli
binnenkomen, daarom hebben we besloten om pas met de startzondag
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STARTWEEKEND

Zaterdag 31 augustus 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
waaÍna we gaan barbecueën.

U/jij kunt zich tot en met 25 augustus opgeven bij:

de barbecuecommissie: Frens Baas, tel. 0598 - 63 05 80
Albert Nieboer, tel.0597- 64 68 54.

Het wordt erg gezellig, komt u ook ! ! !!!!!!! !

Richard
Rechthoek



te gaanzingenuit het nieuwe liedboek. Tevens is gevraagd of iemand

zich bereid vind om het kosterschap op zichte nemen en u heeft

kunnen lezendat na de gemeenteavond iemand zich spontaan heeft

aangemeld. Daarna hebben we de vergadering gesloten met een

gebed. Na de vergadering was er voor degene die daar behoeft aan

had, de gelegenheid om even na te praten.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

Uit trliie ervarine.

Laatst kwam ik laat en moe van een lezing(voor een rotary-club in
Oosterbeek) per auto terug naar Amsterdam. Ik was alleen in de

wagen. Alleen? De afslag Abcoude heb ik nog bewust gezien en

toen...ik stond op de O.Z. Voorburghwal bij de Leger des Heils
garage. Verward zocht ik naar sleutels om de auto binnen te zetten en

ik realiseerde me dat ik zo'n 15 km niet bewust had gereden. 't Was

buiten me om gegaan en ik schrok, schrok van me zelf en een

zichtbare engel zei me: "Ik heb je bewaard, ik heb je geleid en bracht
je veilig thuis." En ik zei: "Dank je wel, ja, dank u wel God voor deze

beschermengel!" Het was een ervaring in de nacht in het hart van
Amsterdam. Het was ook een waarschuwing: niet rijden als je moe

bent! Ik denk aan tal van andere ervaringen: een engel die me

bemoedigt, die eenzaamheide van me wegneemt, die me leidt naar

plaatsen, naar personen, op wondere wijze.
De engelenztjner, in vele levens komen ze als Gods boodschappers

en beschermers, maaf men praat er niet meer Over, misschien uit vrees

dat deze fijne ervaringen belachelijk gemaakt zullen worden.

Soms als ik bang ben of onrustig, verschijnt me een engel met

bemoediging, met licht en vrede. Hij zegt: "Je hoort bij God en ziin
Koninkrijk." Zekomen binnen door gesloten vensters, ook in de oude

binnenstad van Amsterdam, drie-hoog-voor, telkens weer.

Ik ben blij met de engelen!

Bron: Wat ik u nog graagwil zeggen, van Alida M. Bosshardt.
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Yoor de kindereq
Op deze kleurplaat ziertwe dat de leerlingen van Jezus met moeite
de boot door de golven loodsen, t€rwijl Jezus op de golven staat en
rngt dat zn nret bang mmten zijn-
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaarfvereniging
*OMMELANDERWIJK _ ZUIDWBNDING'' U.A.?

Voor het jaar 2013 is de contributie € 42,50 voor leden vat2l jaar

en ouder, voor leden van 16 - 21jaat is de contributie € 40,--'

Voor alle administratieve zak:en en informatie kunt u contact

opnemen met de secretaris van onze vereniging:

""oï"1ïJ"ïïiïtrI"á; ï#' 
o -

Het telefoonnuÍnmer voor het melden van sterfgevallen:

0 597 -6 4698 1, Uitvaartverzorging Anny Munneke'

Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HBT KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,

b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:

dhï. H. Pietersen, Zuidwending 125 ,

9644 XC Veendam, tel. 0598 - 630917 .

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

UITERLIJK: 11 augustus 2013

PIER _ E 3EZA G VAN
20 juli 2013

17 augustus2013
21 september 2013

Oud papier ten bate voor: voetbalclubDWz, de school de

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.

t2

Richard
Rechthoek


