
 1 

 

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 NL 94 ABNA 0574 547 231  

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


 2 

69e jaargang nr. 1 – januari 2021 
 

 

 

EEN GOED VOORNEMEN? 
Psalm 17: 4-7! 

 
In mijn herinnering heb ik nog nooit zo een vreemd, onwennig en 

onbehaaglijk jaar meegemaakt. En zeker niet ervaren als zo 

bedreigend. De koude oorlogsdreiging ging niet in de kleren zitten, 

maar de moed om duidelijk te zijn om partij en visie te kiezen en 

ervoor uit te komen, was er bij meerderheid. Norm en keuze waren 

gekend en erkend. Een duidelijke richting werd gekozen en daar deed 

je het maar mee. En anders maar niet, met de consequenties daarvan. 
 

Zouden er geen lessen en gevolgen moeten zijn in die ernstige gevallen, 

dossiers, met betrekking tot belastinginnende en a-sociale instanties, 

die bewust gezinnen, personen hebben kapot beschreven?! Hoeveel 

macht heeft het ambtenarenapparaat in ons zo wetgevoelige land? 

Is de god “economie-spel en dividend” niet hoog gezeten? Het is een 

schande van formaat dat dit onze sociale doelen en samenleving moet 

overkomen. Gevolgen wellicht? Het “verschuilen achter” zal als 

gezelschapsspel hoge ogen gooien. Let maar op! 
 

Corona, Covid-19, anderhalve meter met  mond- en neusbedekking: 

zelden zo’n beleefde wanorde meegemaakt. Zeker niet wereldwijd in 

deze zin. Duizenden doden, duizenden meningen en beschuldigingen. 

Tientallen deskundigen, die uiteindelijk tot de slotsom kwamen en 

komen: waar, hoe en wat te doen? Met alle moeite doen we pogingen 

deze aanval op “samen-leven” te weerstaan en onder de 

wetenschapsduim te krijgen. Zegene de Algoede en liefhebbende God 

ons zoeken en bevinden. Maar onze verantwoordelijkheid is er ook. En 

neem die serieus en met het voornemen, mee te werken in het belang 

van de ander en jezelf.  
 

Dat zal niet uitlopen op een egoïsme dat haast als norm wordt 

gepresenteerd door veel, diverse en niet geheel frisse, figuren. 

Hun manier van handelen, spreken en denken heeft bewerkt dat 
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leugen, fantasie en zelfverheffing ten koste van anderen gezien is 

gaan worden als normaal gedrag. Niets gepresteerd, zichzelf 

gepromoveerd. Alsof ze niets minder dan alwetend, almachtig en 

alzeggend zijn. Ze hebben scheiding gemaakt, onrust en haat 

ingevoerd. Grote bekken en geen medeleven getoond en bewezen dat 

de mens aan de top geen god is, maar een flop! Waren we er meer van 

doordrongen dat al ons mensenwerk en mensendenken en –willen 

onderhevig is aan gebreken en onkunde. Aan nog niet weten en zoeken 

naar. Aan de waarheid niet in pacht hebben en door fouten en van 

fouten willen leren. Een raar, vreemd en vervreemdend jaar.  
 

En toch … ook nu opnieuw en zoals jaar na jaar: Ik laat niet los. Ik zal 

er zijn. Ik ben er ook nog! Let op! Zó sprak, zó is de Almachtige, de 

God van Israël, de vriend van Abraham, de zegenende van Izaäk en 

Jacob. Hij, Die zelfs de namen kent en de zielen weet van ongekende 

vergasten, Die Zijn kinderen kent uit alle volk en stam: Déze is het Die 

Zijn Woord waar laat worden: zichtbaar voor allen. Niet een mens, 

mensen of aardse overheden bepalen onze toekomst en het leven nu en 

dan. Eén is er Die ons, als wij willen hoor, naar Zijn nieuwe aarde 

brengt. Dan zijn de oude, aardse hemelbeloften ingevuld, overdekt met 

Zijn aanwezigheid en zichtbare bewijzen. Daar moeten we ons aan 

vasthouden. Daarop bouwen, want ook de toekomst, het nieuwe jaar, 

ligt in Zijn handen: Anno Domini. 
 

Ds. J. Schotanus 
 

 

PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Collecte Dienst aan Israël  € 24,10 

Gift NN € 50,00 

Collecte diaconie € 24,00 

Collecte noodhulp € 74,00 

Collecte zending € 11,00 
 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank! 

Penningmeester, G. Hidding 
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Nieuwjaar 
 

Het oude jaar ging heen als een gedachte, 

een droom, waaruit men vreugdeloos ontwaakt. 

Het nieuwe jaar ligt nu op ons te wachten; 

een nieuw begin, maar even onvolmaakt. 

 

Het mensdom gaat ten onder aan zijn zonden, 

aan seks, milieuvervuiling en geweld. 

En onherstelbaar schijnt Gods werk geschonden:  

een zinkend schip, dat langzaam overhelt. 

 

De duivel dirigeert de wereldmachten 

als een bekwaam, maar cynisch dirigent, 

doch de refreinen zijn slechts jammerklachten 

en onze oren raken het gewend. 

 

Eens zullen Christus’ handen , de doorboorde, 

de maatstok uit zijn wrede handen slaan. 

Dan zullen de onzuivere akkoorden 

in blijde melodieën overgaan. 

 

E. IJskes-Kooger 
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ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN 

 
 

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

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

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

Wat vlied’ of bezwijk’,  

getrouw is mijn God. 

Hij blijft aan mijn zij  

in ’t wisselend lot. 

Moog ’t hart soms ook sidd’ren  

in ’t heetst van de strijd, 

Zijn liefd’ en ontferming  

vertroosten m’ altijd. 
    

Een gezegend 2021 gewenst. 

Een hartelijke groet, 

L. Huitsing 
 

 
  
ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
 2 jan 87 jaar  zr. W. de Bos 

11 jan 77 jaar zr. S. Lourens-Schuur 

 5 feb 76 jaar zr. E. Meijer-Glazenburg 

 8 feb 73 jaar zr. M.C. Schotanus-v.d. Maden  
 

Van harte gefeliciteerd!  

Ook alle andere jarigen een fijne verjaardag gewenst! 
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“Een bejaarde peinst” 
 

Wat liggen er veel jaren achter mij 

en al die jaren was U steeds nabij. 

Al ben ik oud, o God, ik blijf nog steeds Uw kind. 

Een wonder, dat ik onbegrijp’lijk vind. 

Mijn voornaam wordt niet meer genoemd, o Heer, 

want van mijn vrienden leeft er niemand meer. 
 

Maar U kent mij bij naam en dat wil zeggen ….. 

dat ik mijn leven voor U neer kan leggen. 

Hier is mijn levensboek, U bladert er al in. 

Daar was ik jong, hier kreeg ik een gezin, 

soms volgde ik Uw wil, maar vaak mijn eigen weg. 

Dat ben ik mij bewust, nu ‘k alles aan U zeg. 
 

Het boek gaat dicht, maar ’t blijft een open boek. 

Het wordt gefilmd en ’t grote, witte doek, 

het trekt aan mij voorbij, wat waren er veel dagen 

dat ‘k vergat, o Heer, alleen naar U te vragen. 

Straks stopt de film, dan zal er “Einde” staan. 

O God, wil dan, ja juist dan, met mij gaan! 
 

Nu hoor ik Vaders stem: “Ik zal u niet begeven!” 

Er komt geen “Einde” meer, maar “Eeuwig, zalig leven.”  

Uw zonden wierp ik in de diepten van de zee, 

gereinigd door het bloed, neem Ik mijn kind’ren mee 

naar ’t Vaderhuis, waar hen een woning wacht. 

Ik ben weer kind, dat door zijn tranen lacht! 
 

Geleerd en onthouden door 

Ettje Hinderika Nobbe-Kruizinga  
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DEURWACHT  
 

 

 

 

februari zr. Lies Meijer 

maart zr. Rolinda Salomons 

april  br. Harold Feikens 

 

Na de dienst op Eerste Kerstdag worden er, vanwege de 

coronamaatregelen, in elk geval tot begin februari geen 

kerkdiensten meer gehouden. 

 

 
  

PREDIKBEURTEN  
 
 

 

 7  feb ds. J. Schotanus buitenlands diaconaat 

 

 14 feb ds. J. Schotanus bloemen  

 

 21 feb br. L. Smook diaconie 

 

 28 feb ds. G. de Klein zending 

 

 

 

 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur 
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