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HE,RV. GEMEENTE OMMELANDERWIJK _ ZUIDWENDING. Overdenking:

Naar Rome en terug.

Deze zomer waren we, zoals ik al in het laatste kerkblad schreef in
Rome. En als je als Nederlander in Rome bent dan bezoek je de kerk der

Friezen. Een kleine kerk weggestopt achter een trap tegenover het

Vaticaan. Ook wij bezochten dit jaar deze kerk waar we net als de

vorige keer twee jaar geledenzeeÍ hartelijk werden ontvangen.
Aangezienmijn Italiaans niet zo goed is, is het prettig om even in het

Nederlands te praten en mooie verhalen te horen over het leven in
Rome. De man die ons rondleidde vertelde over de verschillende
bijzondere kerken in Rome, maar één kerk was voor ons als protestanten

een must volgens hem om te zien.
We moesten een bezoek brengen aan de I1 Gesir Kerk, de belangrijkste
kerk van de Jezuïeten in Rome. De kerk is in 1584 geopend en is

gebouwd in een barokke stijl. De kerk is gebouwd in de tijd van de

contrareformatie. De contrareformatie volgde op de reformatie van

Luther. Hij was degene die in 1517 zichmiddels de 95 stellingen afzelte

tegen de aflaathandel in de katholieke kerk, die handeling wordt gezien

als begin van het protestantisme.
De Jezui'eten waren degene die het voortouw namen in het bestrijden
van het protestantisme. Zij namen stelling en begonnen de

contrareformatie, tegen de reformatie.
In de genoemde kerk is dat op een subtiele manier vastgelegd. Bij het

altaar van deze kerk is een engel die de bladzijde van Luther uit het

boek der geschiedenis scheurt. De kerk is in het begin sober gebouwd,

maat door de tijd heen toch steeds meer voorzien van allerlei
kunstuitingen, zoals zo veel katholieke kerken. In Rome vind je te kust

en te keur prachtige kerken die ieder hun eigen verhaal vertellen aan de

hand van de beelden en de schilderingen.
Als protestant van na de beeldenstolm mag ik hier gelukkig van t

genieten.

Mr. Ds. R. Poede, tel.050-2304266
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Wij protestanten hebben nog steeds de neiging om onze kerken sober in
te richten, maar iedere keer als ik een van de kerken bezocht was ik
onder de indruk van de inrichting van de kerken. Niet alleen omdaÍ ze

vaak prachtig zljn, maaf ook omdat het iets met je doet. Ons geloof is
gebaseerd op het'W'oord, het beeld is naar de achtergrond geschoven en

vaak zelfs verdwenen.
Maar als je stil in één van die kerken zit en je laat het allemaal over je

heen komen raakie onder de indruk van de geschiedenis die in de

beelden vervat zit. Je voelt je echt klein bij de grootheid van de

geschiedenis.
Zo velendie hier al voor jou geweest zijn, mensen die hun zorg en

vreugde hierheen hebben gebracht, kaarsjes hebben aangestoken voor
geliefden en dierbaren. Je voelt je een beetje verbonden met de

eeuwigheid die je ervaart. Ik besef me steeds weer opnieuw dat God al

eeuwenlang met mensen meegaat en hen inspireert.
Dat God de grote stille kracht is die de golven van de tijd weerstaat.

Ik laat me in de kerk even meenemen op die golven. En ga vol
vertrouwen weer op pad, want hier ben ik thuis.

Ds Raymond Poede.

KERKDI ENSTEN

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.

3 november 10.00 uur Mw. M. van Vliet te Veendam.
10 november 10.00 uur Ds. F. Iwema-Schipper te Muntendam.

@ankdag voor gewas en arbeid)
17 november 10.00 uur Ds. R. Poede.

24 november 11.00 uur Ds. R. Poede.
(Laatste zondag kerkelijk jaar)

1 december 10.00 uur Ds. A. van der Zwaagte Wildervank.

8 december
(1" Advent.)

10.00 uur Dhr. G. Iwema te Muntendam.
(2" Advent.)

15 december 10.00 uur Ds. D. van Vliet te Veendam.
(3" Advent.)

20 oktober
27 oktober

22 december

24 december

25 december
29 december

10.00 uur Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer.
10.00 uur Ds. A. van der Zwaagte Wildervank.

10.00 uur Pastor E. Vroom te Veendam.
(4" Advent.)

22.00 uur Mw. C. Dun te Veendam.
(Kerstnachtdienst.)

11.00 uur Ds. R. Poede. (Kerst.)
10.00 uur Pastor T. Huizing te Veendam.

6 oktober
13 oktober

10.00 uur Pastor T. Huizing te Veendam.

10.00 uur Ds. R. Poede. (Heilig Avondmaal
gezamenlijk met Hervormde
Gemeente Muntendam.)

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande

diensten.
Tijdens de diensten is er voor de jongere kinderen oppas. Mochten
er 2 of meer oudere kinderen ztjn, danzal er kindemevendienst
worden gehouden.

Info kerkdiensten:

Denkt u erom dat de diensten vanaf L september a.s. weer om

10.00 uur zullen beginnen, tenzij anders aangegeven.



'Weekend zaterdag 31 augustus en zondag 1 september:
Dit weekend staat geheel in het teken van de opening van het
nieuwe winterseizoen.
Zaterd,ag3l augustus gaan we weer met elkaar de traditionele
barbecue houden, zetu deze datum alvast in uw agenda!

Daarnaast zal op zondag 1 september een feestelijke dienst worden
gehouden. Na deze dienst is er koffie/thee drinken in het gebouw.

Informatie hierover leest u verderop in dit kerkblad of ontvangt u

nog.

Zondag 15 september:
Denkt u erom dat op deze zondag de dienst om 9.30 uur begint.

Zondag 13 oktober:
Op deze zondaghebben we weer een gezamenlijke dienst met de

Hervormde Gemeente Muntendam. In deze dienst zullenwe ook het

Heilig Avondmaal met elkaar vieren.

Zondas 20 oktober:
Op deze zondagzaler 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 zal Marcel Gelderloos de dienst begeleiden en

medewerking aan de dienst zal worden verleend door Melissa
Dubbis.

Zondag 10 november:
Deze zondagzalin het teken staan van de viering van

"Dankdug voor gewus en urbeid".
Na de dienst worden alle aanwezigenvan harte uitgenodigd voor het

drinken van een kopje koffie of thee in het gebouw, waarna wij met

elkaar de broodmaaltiid zullen gebruiken.

Dinsdag 24 december:
Op deze Kerstavond zullen we de traditionele Kerstnachtdienst gaan

houden, aanvang 22.00 uur. Na de dienst is er voor degene die dat
wil een kopje koffie / chocolademelk of gltihwein, zodat u nog even
kunt napraten. Meer informatie kunt u in het volgende kerkblad
lezen.

Woensdag 1" Kerstdag:
DenkÍ u erom dat deze dienst om 11.00 ruur zal beginnen.

Zieken:

- mw. A. Bos, Zuidwending291..
- dhr. E. Schuringa, Ommelanderwijk 309.
- dhr. A. Klok, Zuidwending 90.
- dhr. J.D. Bosscher, Zuidwending 7 2.
- mw. L. Sluis-Gras,Zuii.dwending 3071A.

Omzien naar en aandacht voor elkaar.
We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen
ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk
hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Solidariteitskas 20 13 :

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.

Richard
Rechthoek



GNZOCHT

Vande kerkrentmeesters: Vacature boekhouder.

Langs dezewegwil de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-
Zuidwending vragen of er iemand uit de gemeente of uit onze

dorpen bereid is, op vrijwillige basis de boekhouding van onze

gemeente op zich te 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.

STARTWEEKEND

Zaterdag 31 augustus a.s. vanaf 17.30 uur wordt iedereen van

harte uitgenodigd voor de barbecue bijlinhet Gebouw-
We beginnen met een kopje koffie of thee

waama we gaan barbecueën.

U/iii 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
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Van de Kerkenraad:

B ev estiging ambts drug ers :
Het ambtstermijn van dhr. H. Pietersen en mw. A. Nieboer is

verlopen en we zijn blij 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, zTjn steentje in
de kerkenraad te willen bijdragen.
Mocht u hiertegen bezwaar hebben kunt u dit melden bij
dhr. H. Huisman, tel. 61 70 61.

Mochten er geen bezwaren zijn, 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 I september a.s...

Open Monumentendug:

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

IBAN nummers:
Wellicht heeft u al gehoord van een IBAN rekeningnummer,
(International Bank Account Number). Dit houdt in dat elk
rekeningnummer omgezet zal worden naar een IBAN rekeningnummer,
zodat ook Nederland is aangepast, net als vele andere landen.

Ook de kerk zal met deze aanpassing te maken krijgen. Op dit moment

kunt u nog het oude rekeningnummer invoeren enzal de computer hier
een IBAN rekeningnummer van maken, maar Yanaf L januariz0l4
dient u zelf diï.nieuwe rekeningnummer in te voeren. Om alvast te

wennen hebben wij de IBAN rekeningnummers alvast vermeld op

blad2 van dit kerkblad. /

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.
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Rechthoek



Voor de kinderen
In het vorige kerkblad ging het oner de leerlingen van Jezus.
Ze warenbang in de storm, nu zien we dat de leerlingen Jezus
op hetwaterzien lopen! Zienjullie Hem ook?
Klew de plaat en je ziet Jezus.
1: bruin, <:geel, o: gaoer! x: lichtblau\il, v = donkerblauw,

-=ood *:huidskleur. Veel zucces I

ADVENDO ADVBNDO

Wij zullen in januari I februari 2014 voor u opvoeren een toneelstuk
van H. Jongman, genaamd:

Wat'n kippedrift!
De uitvoeringen zijn op;

zaterdag l1- 18-25januari en 1 februari2014

Noteert u dezedata alvast in uw agenda.

Verdere informatie kunt u in het volgende kerkblad lezen.

Ik zie er heil in.
Engelen begeleiden me over de wankele brug naar medemensen toe.

Engelen bouwen en verstevigen die bruggen en laten dan de

krachten van liefcle en vrede door mij gaannaar de ander en

omgekeerd. 't Is altijd weer een wisselwerking, de ene maal ben ik
de geholpene en de andere maal de helper.
Ik denk dat we mogen eà ook wel moeten praten over de ervaringen

met engelen. De Bijbel spreekt veel over engelen, ze worden door
God uitgezonden om ons te helpen. Ook Jezus is in de Hof van de

Olijven getroost en bemoedigd door een engel.

Natuurlijk, er zTjnook "engelen van mensen". Zoals rechters in de

Bijbel wel "goden" worden genoernd ( ze beslissen immers over

dood en leven), lees Psalm 82 mam of Psalm 58:2. Zo worden
voorgangers wel "engelen" genoemd, ze zlin immers boden van God

(Openbaring2 en3). Hoe prachtig dat bij grote momenten in het

evangelie engelen het goede nieuws bekend maken: bij de geboqrte

van Jezus, btj zqn opstanding uit do doden, b1j ziin terugkeer naar de

hemel. Maar op het Pinksterfeest zijn het mensen die als engelen

optreden, als boodschappers namens God.

Ik ben er van overtuigd, dat er een fijne samenwerking bestaat

tussen engelen en mensen. Tot eer van onze God en Schepper, tot'
glorie van Jezus, tot heil van ons allemaal.
Bron: Wat ik u nog graagwil zeggen, van Alida M. Bosshardt.

1t

Richard
Rechthoek



Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging

"OMMELANDBRWIJK - ZUIDWENDING' U.A.?

Voor het jaar 2013 is de contributie € 42,50 voor leden van2l jaat

en ouder, voor leden van l6 - 21 iaar is de contributie €, 40,--.

Voor alle administratieve zakenen informatie kunt u contact

opnemen met de secretaris van onze vereniging:
o"o 

ï "1ïÏff 
i;5ïtrnT; ï :ï" 

o -

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:

0597 -6 4698 1, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KBRKHOF.

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

dhr. H. Pietersen, Zuidwending 125 ,
9644 XC Veendam, tel. 0598 * 630917 -

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERI(BLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE RBDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLI JK: 24 november 2013

OUD PAPIER _ BLI(E 3E ZATEIU)AG VAN DE N&{J{ND!
21 september 2013

19 oktober 2013
16 november 2013

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

Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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Richard
Rechthoek


