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C O N T A C T 
 

Mededelingen voor leden en vrienden van de Vrije Evangelische Gemeente 

Liefkensdwarsstraat 8, 9671 AE Winschoten 

 IBAN nr. bankrekening NL94ABNA0574547231  

t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente Winschoten 

 

consulent ds. J. Schotanus  - Fred. van Eedenstraat 23 

 9673 HT Winschoten - tel. 0597-414808 
  

 

 

vice-voorzitter L.M.J. Huitsing-Goossens - Smeerling 18 

 9591 TX Onstwedde - tel. 0599-312909 
 e-mail: lilianhuits@hotmail.com 
 

 

penningmeester G.H.J. Hidding - Dennenweg 28 

 9674 JW Winschoten - tel. 0597-416634 
 e-mail: grethahidding@gmail.com  
 

 

secretariaat  M.C. Schotanus-v.d. Maden  

 adres en telefoonnummer: zie boven 

        e-mail: mc-schotanus@outlook.com  
              

 

koster fam. S. de Bruyne - Liefkensdwarsstr. 10 

 9671 AE Winschoten - tel. 0597-420537 
 

 

 

redactie Contact T. Veldman-Hager - St. Vitusholt 6e ln 22 

 9674 AW Winschoten - tel. 0597-423278 
 e-mail: hansentjergina@hotmail.com 

 
 

Kopij voor de volgende maand: uiterlijk de 22e van de maand inleveren 

mailto:lilianhuits@hotmail.com
mailto:grethahidding@gmail.com
mailto:mc-schotanus@outlook.com
mailto:hansentjergina@hetnet.nl
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68e jaargang nr. 6 - juni 2020 

 
 

 

 

 

MIJN TAAK 

 

Mijn taak begint met luisteren, het luisteren naar de Heer. 

Dan leg ik alle zorgen en lasten bij Hem neer. 

Hij neemt ze op en draagt ze; ik zie op Hem alleen 

en niet meer op de machten van satan om mij heen. 

 

Er komt een stille blijdschap, terwijl God tot mij spreekt. 

Hij wijst mij op de Heiland, die geeft wat mij ontbreekt. 

Ik heb geen moed en krachten, maar Jezus bidt voor mij. 

Dit maakt mijn ziel zo rustig, van alle lasten vrij. 

 

Hij leert mij om te bidden voor anderen in hun nood, 

nadat ik dank voor alles wat God m’ in Christus bood. 

Er is een stroom van zegen, van troost, genade en kracht, 

als ik in alle dingen stil op mijn Meester wacht. 

 

Hij leert mij om te zwijgen, te zwijgen waar het moet, 

maar ook om te getuigen van wat Zijn liefde doet. 

Al heb ik zelf geen krachten, ‘k word door Zijn kracht gesterkt. 

‘k Ervaar het dat Zijn Geest dan Gods wonderen in mij werkt. 

 

Ik heb een taak op aarde. – Heer, maak Gij mij bereid 

tot dat wat God mij opdraagt, doordat Uw Geest mij leidt. 

 

Zr. G. Heij-Huiskamp 
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PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

Gift S.J.H.-W. € 50,00 

Gift NN  € 50,00 

Gemiste collectes 4 x € 12,50 NN € 50,00 

Collectegeld NN € 20,00 

1e collecte NN € 60,00 

2e collecte NN diaconie € 50,00 

Collectegeld NN € 50,00 
 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk bedankt! 

Penningmeester, G. Hidding 
 

 

 

BLOEMENDIENST 
(onder voorbehoud) 
 

 

 

 5 juli fam. B. Henssen 

 12 juli br. Daniël Kuiper 

 19 juli fam. W. Heij 

 26 juli zr. Rolinda Salomons 

 
 

 

ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
 

4 juni 74 jaar zr. J. Hidding 

18 juni 74 jaar zr. S. Fekken-Geertsema 
 

Van harte gefeliciteerd!  

Ook alle andere jarigen een fijne verjaardag gewenst! 
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JARIGE JEUGD (t/m 14 jaar) 
 
 

 

 

Op 17 juni hoopt Tristan Bakker zijn 10e verjaardag te vieren en op 27 

juni wordt Mika Schotanus 9 jaar. Gefeliciteerd, Tristan en Mika! 

Fijne verjaardag! 

 
 

 

ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN 

 
 

 

Br. Dreves – Zr. Meijer-Vellinger – Zr. v.d. Most – Zr. Cramer 

Br. Hidding – Zr. Hidding (Hoogezand) – Zr. A. Kuiper 

Fam. Hager – Fam. Henssen – Zr. Pijning – Fam. Leffers 

Zr. Heij – Zr. de Bos – Zr. A. de Bruyne - Br. A. ten Cate jr. 
 

Wij blijven bidden voor al deze broeders en zusters. Wij wensen hen 

van harte sterkte, beterschap en Gods nabijheid toe. Deze wensen 

zijn ook bestemd voor de broeders en zusters, die hier niet vermeld  

staan, maar die ook met gezondheidsproblemen te kampen hebben. 
 

Hand in hand met Jezus, 

steunend op Zijn kracht, 

zie ik de sterren fonk’len 

in de zwarte nacht. 

Stormen mogen woeden, 

woest de golven slaan, 

hand in hand met Jezus 

kan ik veilig gaan. 
 

Met een vriendelijke groet, 

L. Huitsing 
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FEEST 
 
 

 Op D.V. 26 juni mogen Pieter en Riekje Dijkstra hun 45-jarig huwelijk 

gedenken! Het zal heel misschien anders gaan dan van tevoren was 

bedacht, maar het is toch een mijlpaal waar dank voor mag worden 

gebracht. U kunt ze in ieder geval feliciteren met een kaartje: 

Fam. P. Dijkstra-de Bruyne, Acacialaan 57, 9674 AB Winschoten 

 

 

 

 NOG ÉVEN A.U.B. 
  

 
 

De kerkenraad heeft vergaderd, met aanbevolen tussenruimte, en nam 

kennis van wat overheden op vele terreinen voorschreven. Ook de 

adviezen van de bond, van de PKN en wat de kerkenraad van de Nieuwe 

Kerk in stad Groningen in beraad had, hebben we doordacht en 

besproken. Nadat dhr. Rutte en dhr. de Jonge hun vervolgstap bekend 

hadden gemaakt, meenden we al met al er goed aan te doen even welk 

risico dan ook te ontwijken. 

Gezien de samenstelling en de leeftijden in onze gemeente met menig 

kwetsbaar mens, zeker wat betreft lichamelijke conditie, willen we 
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voorzorg als noodzakelijk vaststellen. Beter nú nog even uitstellen dan 

straks opnieuw stopzetten. 

In de eerste dienst, waarin we ook het Heilig Avondmaal willen vieren, 

zullen de zitplaatsen op afstand staan, is er desinfectiemateriaal en 

de vraag elkaar ruimte te geven. Ook vragen we u om, zo mogelijk, 

eerst thuis naar de wc te gaan. Niet dat dat niet in de kerk kan, maar 

wel graag zo min mogelijk. 

Zo de Heer het ons gunt, zien we elkaar op zondag 5 juli om 10.00 uur! 

Houdt goede moed en dan, zo mogelijk, tot ziens. 
 

Namens ds. J. Schotanus 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Geluk hoef je niet te zoeken 

het is er gewoon ,,,,,, iedere dag 

Open je ogen en je hart 

en zie ….. wat je eerder niet zag 

 

Soms ….. lijkt geluk ver weg 

overheerst de pijn 

Waardoor je niet meer weet 

hoe het voelt om gelukkig te zijn 

 

Dan wordt geluk verdrongen 

door verdriet en zorgen 

Maar na iedere nacht 

komt een nieuwe morgen 
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Geluk ….. een kostbare gevoel 

het kost je bovendien geen cent 

Het is een rijkdom …… te ervaren 

dat je simpelweg gelukkig bent. 
 

Fenna Holt-Bosker 

 

 

 
 

DEURWACHT  
(aangepast i.v.m. het voorlopig vervallen van diensten) 
 

 

 

juli  zr. Lies Meijer 

augustus zr. Rolinda Salomons 

 

 

 
  

PREDIKBEURTEN - onder voorbehoud 
 

  

 
 5 juli ds. J. Schotanus HA dankoffer 

10.00 uur * viering Heilig Avondmaal 

 

 12 juli ds. J. Schotanus bloemen 

 

 19 juli ds. J. Schotanus Contact 

 

 26 juli ds. G. Rovers zending 
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Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur 
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