
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 
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OVERDENKING 

 

 

 

Jezus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid – Hebr. 13: 8 

 

Kent u de slogan van banken? “Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de 

toekomst.” Ze willen ermee waarschuwen, dat de opbrengst tegen kan vallen. 

 

Bij Jezus Christus is het anders. Ervaringen/resultaten uit het verleden zijn juist een garantie 

voor de toekomst! Je zult niet teleurgesteld worden. Want Jezus Christus is dezelfde eens en 

voor altijd. Zoals we in het verleden Zijn Liefde en Genade hebben mogen ervaren, zo is Hij er nu 

ook voor u en in de toekomst! 

 

We leven in een tijd waarin alles anders is. Wie had ooit begin dit jaar kunnen bedenken dat we 

vier maanden geen diensten zouden houden? 

 

Alles is anders, maar Eén is Dezelfde. Gods beloften zijn er voor alle tijden, ook nu! Hij is trouw 

en heeft ons lief en zal dat tot in eeuwigheid zijn. Daar mogen we op vertrouwen. 

 

Ik moest denken aan een oud gezang: 

 

Rust, mijn ziel! Uw God is Koning,  

heel de wereld zijn gebied; 

alles wisselt op Zijn wenken,  

maar Hij zelf verandert niet. 

 

Ieder woelt hier om verandering,  

en betreurt ze dag aan dag, 

hunkert naar hetgeen hij zien zal,  

wenst terug ’t geen hij eens zag. 

 

Rust, mijn ziel! Uw God is Koning,  

wees tevreden met uw lot; 

zie hoe alles hier verandert  

en verlang alleen naar God. 

 

Joh. de Heer 847 

 

Sterkte toegewenst in deze bijzondere tijd, 

Gretha Hidding  



 

 

 

PENNINGKLANKEN 

 

 

 

 

Voor gemiste collectes NN € 40,00 

Pinkstercollecte NN € 40,00 

Gemiste collectes NN € 20,00 

Gemiste collectes NN € 30,00 

Gemiste collectes NN € 20,00 

Pinkstercollecte NN € 20,00 

Gift NN € 25,00 

Gemiste collectes € 50–Pinkstercollecte € 50 NN € 100,00 

Gift NN € 50,00 

Gift NN € 10,00 

Gift G.B. € 100,00 

Gemiste collectes diaconie NN € 50,00 

Gemiste collectes NN € 20,00 

Gemiste collectes NN € 100,00 

 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk bedankt! 

Penningmeester, G. Hidding 

 

 

 

 

 

 

 

BLOEMENDIENST  

 

 

 5 juli fam. B. Henssen 

 12 juli br. Daniël Kuiper 

 19 juli fam. W. Heij 

 26 juli zr. Rolinda Salomons 

 2 aug zr. M. Schotanus-v.d. Maden 



 9 aug zr. G. Hidding 

 16 aug br. J. Schotanus 

 23 aug fam. B. Henssen 

 30 aug br. Daniël Kuiper 

 6 sept fam. W. Heij 

 

  

ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar)  

 

27 juli 77 jaar  br. E. Hidding 

 4 aug 77 jaar zr. A. Henssen 

15 aug 84 jaar br. H. Cramer 

17 aug 70 jaar zr. A. Lameijer 

 5 sept  78 jaar zr. G. ten Cate  

 

Van harte gefeliciteerd!  

Ook alle andere jarigen een fijne verjaardag gewenst! 

 

 

 

 

 

JARIGE JEUGD (t/m 14 jaar)  

 

 

 

Op 23 juli hoopt Bjorn Bakker zijn 14e verjaardag te vieren en op 4 augustus wordt Tirza Bakker 

12 jaar. Gefeliciteerd, Bjorn en Tirza! Fijne verjaardag! 

 

ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN  

  

 

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

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



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

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

 

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. 

 

  Gods geheim 

  

  Verstaan doen wij het niet – Gij spreekt een taal, 

  die ons beperkt verstand te boven gaat. 

  Gij speelt met zonneschijn en bliksemstraal 

  en meet met een ons onbekende maat. 

 

  Maar toch – al peilen wij Uw plannen niet, 

  al ziet ons oog wellicht geen perspectief, 

  toch komt Uw boodschap als een wonderlied; 

  Grijp maar alleen Mijn hand – IK HEB JE LIEF. 

 

  J. Verwaal 

  

Met een vriendelijke groet, 

L. Huitsing 

 

BEDANKT  

 

Lieve gemeenteleden, 

 

Langs deze weg willen wij onze dankbaarheid tonen met betrekking tot de vele kaarten, bloemen 

en telefoontjes, die ons ten deel vielen tijdens mijn ziekte en herstelperiode. 

Ik mag mij op dit moment, samen met Alie, gelukkig prijzen dat mijn genezing voor ons beiden 

een zegen mag zijn. 

 

Hartelijke groet, 

Alie en Aike Dreves 

 

 

 GOED LEZEN 

  

 

Het voornemen van de regering van de rechtsstaat Israël tot annexatie van de West-

Bankgebieden maakt blijkbaar nogal wat emotie los. Veel sprekers op allerlei gebied menen hun 



mening omtrent dit gegeven wereldkundig te moeten maken. Zo ook de Raad van Kerken in het 

Midden-Oosten  en de overkoepelende raad, de Wereldraad van Kerken. Afgezien van het 

gegeven dat er een scheidingslijn tussen staat en godsdienst zou behoren te zijn, politiek en 

godsdienst, is het zonneklaar dat dit wereldwijd gezien niet waargemaakt kan worden 

en het alzo ook niet is. 

Toch meen ik dat er wel degelijk zorg mag bestaan t.o.v. het voornemen tot annexatie van wat 

geduid wordt: de bezette gebieden in Israël. En dan met name de zekerheid dat anti-

Israëlgroeperingen 

met intifada ’s en aanslagen terreur gaan verspreiden en daarmee om begrip gillend, de 

wereldopinie willen besturen. En zoals altijd vallen de slachtoffers onder hen die graag 

vreedzaam en in rust willen leven. En weer zullen kinderen met stenen en katapult sneuvelen met 

jongelui die tot verdediging werden opgeroepen: Politiek heet dat! 

Zelf, ik schrijf op eigen titel, krijg ik het idee dat de regering Netanyahu  op deze manier de 

regerende en heersende partijen van de Palestijnen uitdaagt om eens duidelijk te reageren en op 

een overlegstoel te krijgen. Tot nu toe was elk gesprek een “nee” of zelfs géén antwoord op 

uitnodigingen om tot gesprek te komen. Laat staan een oplossing te vinden. 

Van Palestijnse kant in principe dit antwoord: Israël als staatkundig geheel: eruit, weg, 

verdrijven! 

In de eerste plaats zal de staat Israël als een vaststaand gegeven erkend moeten worden. Met 

die erkenning kan er verder gezocht worden naar een oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen: 

slachtoffers van oorlogen en aanslagen, die niet bij Israël zijn begonnen of uitgelokt. Laat dat 

duidelijk zijn. 

Mag Israël haar grenzen bewaken? Waar blijven de protesten van de groten en de kleinen als 

vuurballonnen de oogst doen branden, als vele raketten neerklappen, kinderen worden misbruikt 

om militairen te bekogelen? En dan gillen als er hard gereageerd wordt?! 

Hoezo annexeren? Het lijkt meer verdedigen, met alle risico’s. 

 

Ds. J. Schotanus 

 

 
 

De momenten van stil geluk, 

ze duren maar heel even. 

Je draait ze om en ze zijn weg. 

Dan vraag je je verdrietig af: 

Waar zijn ze gebleven. 
 

Fenna Holt-Bosker 

 

 



DEURWACHT  

 

 

 

juli  zr. Lies Meijer 

augustus zr. Rolinda Salomons 

september br. Harold Feikens 

 

 

 

  

PREDIKBEURTEN  

 

  

 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 

 

 2 aug br. W. v.d. Wal diaconie 

 

 9 aug ds. G. de Klein zending 

 

 16 aug br. L. Smook diaconie 

 

 23 aug ds. J. Schotanus zending 

 

 30 aug ds. H. Delwig diaconie 

 

 6 sept  ds. J. Schotanus zending 

   * startdienst 

 

 

 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur 
 


