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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 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. 2 – februari 2021 
 

 

 

 

ZOEK JE GELUK BIJ DE HEER 
Psalm 37: 4 
  
 

 

Vindt u het altijd gemakkelijk om blij te zijn ? Onze omstandigheden 

zijn niet altijd even vrolijk: zorgen, ziekte, verdriet. We hebben soms 

maar weinig reden om blij rond te lopen. En toch worden wij 

opgeroepen om blij te zijn. Maar let op: we hoeven ons niet te 

verblijden in onze omstandigheden; die veranderen namelijk 

voortdurend. Als daar de bron van onze blijdschap in gelegen is ….. nee, 

we worden opgeroepen ons geluk bij de Heer te zoeken. Dat betekent 

dat u mag weten dat, hoe uw omstandigheden ook zijn, de Heer altijd 

bij u is en u Zijn genade wil geven. Het betekent ook dat we onze focus 

moeten veranderen: kijk niet naar je omstandigheden – kijk naar HEM. 

Zie op naar de Heer, verwacht het van Hem: van Zijn liefde, van Zijn 

trouw, van al Zijn goddelijke eigenschappen, heel de rijkdom van Zijn 

Persoon. Daar veranderen uw omstandigheden niet door – maar uw hart 

verandert wel. Wie op Jezus ziet die ervaart een diepe blijdschap, 

ondanks de omstandigheden. Toen David deze psalm schreef, was hij al 

op leeftijd. Hij had in het leven rondgekeken, veel meegemaakt, en 

wijs geworden dichtte hij dit lied. Wees niet jaloers op wie kwaad 

doen, zegt hij; wij leven als gelovigen in een andere dimensie. Het gaat 

helemaal niet om aards, tijdelijk geluk. Ons erfdeel zal voor eeuwig 

bestaan. Wij hebben zicht op de eeuwigheid, op de Eeuwige, en mogen 

daar in dit leven al van genieten. David raadt ons: vertrouw op de Heer 

(dat geeft zekerheid), zoek je geluk bij de Heer (dat geeft 

blijdschap), leg je leven in handen van de Heer (dat geeft rust) en 

wacht op de Heer (dat geeft vrede) Wie dit ter harte neemt, leert 

het ware geluk kennen. 

Uit: Lichtstralen uit het Woord. 
 

Met een vriendelijke groet, 

L. Huitsing 
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PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Gift J.M. te W.  € 25,00–kerst; € 25,00-Contact € 50,00 

Collectegeld NN € 20,00 

Gift NN € 50,00 

Nagekomen collecte Dienst aan Israël € 10,00 

Kerstdankoffer € 92,50 

Gift NN € 40,00 

Gift NN € 50,00  

Gemiste collectes NN € 55,00 

Gift NN € 100,00 

Nagekomen collecte HA Noodfonds € 10,00 

Collectegeld januari NN € 20,00 
 

N.B. De bondscontributie voor 2021 bedraagt € 39,99  
 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank! 

Penningmeester, G. Hidding 

 
 

HUWELIJKSJUBILEA 
 

 

Wat gaat de tijd toch snel!! Soms gaat er daardoor iets mis!  

In januari, 18 januari om precies te zijn, waren Petra en Albert ten 

Cate 30 jaar getrouwd. We zijn dankbaar, dat ze dit hebben kunnen 

meemaken. Mocht u hen nog willen feliciteren, hun adres is: 

Kloosterlaan 116. 9675 JP Winschoten. 
 

Op 24 februari hopen Wim en Gerrie Heij 55 jaar getrouwd te zijn. 

Hoewel de laatste jaren wat lichamelijke klachten geven, past het ons 

God te danken voor de vele jaren, dat ze bij elkaar mochten zijn. 

Hun adres: Abel Tasmanstraat 28.  9675 BE. Winschoten. 
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 ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
   

  5 feb 76 jaar zr. E. Meijer-Glazenburg 

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

12 feb 76 jaar br. J. Schotanus 

16 feb 93 jaar zr. R. Hager-Rosier 

28 feb 91 jaar zr. L. Cramer-de Boer  
 

Van harte gefeliciteerd!  

Ook alle andere jarigen een fijne verjaardag gewenst! 
 

 

ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN 

 
 

 

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

Fam. Leffers – Fam. Henssen – Zr. 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. 
 

Wees niet bevreesd wanneer de golven stijgen, 

zodat het water tot de lippen komt; 

want met één wenk doe Ik de winden zwijgen 

en zee en aarde liggen als verstomd. 
 

Wees niet bevreesd, want Ik zal voor je zorgen. 

Denk aan de leliën, de mussen die Ik voed. 

Ik ben de God van heden en van morgen, 

de God Die leeft en Die jou leven doet! 
 

Nel Benschop 
    

Een hartelijke groet, 

L. Huitsing 
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“HIJ LEERDE ZIJN DISCIPELEN” 
 

 

Wat ons de laatste weken duidelijk is geworden is wel, dat niet veel  

als een huis vast staat. Maar dat is geen nieuws meer. In alle chaos zit 

zelfs geen lijn meer. En ook de nog komende weken zullen voor velen 

van ons onbestemde tijden zijn. We houden moed om door te gaan.  

We meenden dat we  op 7 februari a.s. weer samen zouden komen. 

Maar het schijnt niet absoluut te zijn. Geen onwil, zeker niet; wat is  

de meest beste optie t.o.v. de verantwoordelijkheid die we dragen voor 

elkaar in onze gemeente en de samenleving: Wat is wijs en wat gaat 

domheid betekenen? 

Alle inentingen ten spijt, hoe nodig ook, moeten we zeggen dat deze 

bescherming bieden, géén genezing! Laat dat duidelijk zijn! Een soort 

“voorbehoedsmiddel” in plaats van geneesmiddel. 

Dankbaar mogen we zijn, dat er een stap vóóruit is gezet: laten we die 

inzetten én gebruiken om dit onheil terug te dringen en te verslaan. 

Als het gaat om jezelf en de naaste, om de mens in de wereld, én Gods 

liefde voor állen, dan is de weg voor ons duidelijk. 

Alles mag nog onzeker zijn, niet Mattheus 5 verzen 1 – 12 
      

De kerkenraad. 

 
 

COLLECTE DIACONAAT WERELDWIJD 
februari 2021 

 

1 Johannes 3: 16-18 

“Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons 

gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze 

broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer 

dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een 

broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet 

liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.”  
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Waarom begin februari collecte diaconaat wereldwijd?  

Toen in 1953 in de nacht van 1 op 2 februari het zuidwesten van 

Nederland getroffen werd door de watersnoodramp, kwam er vanuit 

heel het land en vanuit het buitenland diaconale hulp voor de 

slachtoffers. Sinds die tijd is diaconaat wereldwijd of 

werelddiaconaat niet meer weg te denken uit de kerken! 
 

De SZD vraagt dit jaar aandacht voor het Medisch Centrum in 

Oekraïne 

In Oekraïne zijn veel mensen te arm om de meest basale 

gezondheidszorg te kunnen betalen. Ziektekostenverzekeringen kent 

men niet, en als er al een soort van verzekering bestaat, is die alleen 

voor de allerrijksten. Om toch iets van basisgezondheidszorg te 

kunnen bieden, hebben broeders en zusters van de Evangelische 

Christen Baptisten besloten om een Medisch Centrum op te zetten. Er 

werken verschillende artsen – ook van andere kerken en van buiten de 

kerk – naast hun betaalde baan of na hun pensioen. Zo kunnen de 

allerarmsten tegen een heel kleine vergoeding of gratis toch 

basisgezondheidszorg en medicijnen krijgen. Ook is er een tandarts in 

het Medisch Centrum aanwezig.   
 

Oekraïne is een land waar hulp hard nodig is en blijft! 
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Wilt u de SZD helpen om te kunnen blijven helpen? 

Uw bijdrage kunt u geven door: 

- geld te geven aan de collecte diaconaat wereldwijd in uw gemeente 

- uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van  

  de SZD in uw gemeente o.v.v. collecte diaconaat wereldwijd 2021 

- uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnummer 

  NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD, o.v.v. de VEG waar u bij hoort en  

  collecte diaconaat wereldwijd 2021. 

www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat  
 

Laten we ons hart niet sluiten 

voor onze broeders en zusters, 

die zich inzetten voor mensen, 

die nog meer gebrek lijden dan zij – 

en met elkaar delen 

wat wij gekregen hebben! 

 

 

 

 
  

PREDIKBEURTEN  
 
 

Het is nog niet bekend, wanneer de diensten worden hervat. 

Daarom worden de predikbeurten voorlopig niet geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat
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God, liet U ooit de hele wereld los 
 

God, liet U ooit de hele wereld los? 

Zijn wij niet slapend uit uw hand gevallen? 

Lopen wij, miertjes in dit aardse mos, 

ontelbaar klein, bij honderdduizendtallen 

volstrekt verloren in een donker bos 

vol bliksemschichten, bang voor donderknallen? 

Is er nog wel een hand die ons geleidt 

of dromen wij ons eigen luchtkasteeltje? 

Zijn wij de weg, zijn wij Uzelf niet kwijt, 

van dit heelal een micro-onderdeeltje, 

zelfs nog geen druppel in uw zee van tijd - 

de Schrift een fake verhaal, een naamloos mailtje? 
 

Wees stil, mijn kind, Ik laat je niet alleen, 

zelfs niet als jij vermoedt Mij kwijt te raken. 

Jij ziet nog niet, door alle bomen heen, 

mijn stad, mijn huis, de glinsterende daken - 

straten van goud en louter edelsteen! 

Jij slaapt. Op tijd zal Ik je wakker maken. 

 

André F. Troost 
 

 


