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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
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69e jaargang nr. 3 – maart 2021 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Waar is een God aan U gelijk, 

vol liefde, vol genade, 

die ons, gezonken in het slijk, 

met gunsten overlaadde? 

De zondemacht 

week voor Uw kracht. 

U gaf Uw eengeboorne 

tot redding van verlorenen. 

 

Waar is een God aan U gelijk? 

Wie kan Uw liefde peilen? 

Uw zoon verliet het hemelrijk 

en wou op aard verwijlen. 

Gerechtigheid 

werd ons bereid; 

verlossing, licht en leven 

 werd ons in Hem gegeven. 

 

Carl Brockhaus 
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PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Collectegeld NN € 10,00 

Collectegeld NN € 10,00 

Collectegeld NN € 20,00 

Gift NN € 50,00 

Gift NN € 25,00  

 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank! 

Penningmeester,  

G. Hidding 

 

 

 
 

 ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
   

 

18 maart 80 jaar br. W. Heij 

 

Van harte gefeliciteerd!  

Ook alle andere jarigen een fijne verjaardag gewenst! 
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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 – Zr. 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. 

 

Als ik maar weet, dat niets mij ooit zal scheiden 

van Uwe trouw en van Uw liefde, Heer. 

Dat U mij zorgzaam aan Uw hand zult leiden, 

opdat ik mij niet nodeloos bezeer. 

 

Mijn kind, je weet toch wel dat in dit leven 

je nooit Mijn steun, Mijn liefde hebt ontbeerd? 

Mijn Vader heeft ook jou aan Mij gegeven, 

je naam staat in Mijn handen gegraveerd. 

 

E. IJskes-Kooger 

 

Een hartelijke groet, 

L. Huitsing 
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 IN MEMORIAM      
 

 

 

 

 

Op 26 januari 2021 overleed, na een periode van afnemende 

lichaamskracht, onze medebroeder Engel Leffers. 

Zijn overlijden was geen onverwacht gebeuren. Al lange tijd was er 

zorg om zijn gezondheid. Veel is er gedaan om verbetering in zijn 

toestand te brengen en waar mogelijk hulp te bieden, die nodig was om 

levensmogelijkheden te vergroten. De laatste weken voor zijn 

heengaan thuis werd duidelijk dat het lichaam van Engel de strijd 

moest opgeven. In volle overtuiging dat God, zijn Hemelse Vader, zich 

over hem zou ontfermen, dat Jezus zijn Heer de Losser was van alle 

schuld en Zijn armen naar hem uitstak, gaf Engel Leffers zich over aan 

Gods Liefde en Vergeving. “Veilig in Jezus’ armen”, inderdaad, zo stond 

het in het overlijdensbericht. 

Dat gold voor broeder Leffers, voor zijn gezin en voor ons. Geboren op 

29 mei 1948 in Borger, mocht hij zowat 73 jaar onder ons zijn. Wij 

bidden zijn vrouw en kinderen troost en vrede toe; en kracht in wat 

komen zal. 

 

Eén van de liederen, die veel voor hem betekenden en waar wij ook veel 

aan hebben: 

 

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! 

 

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig, hij, die durft  geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom. 

 

Ds. J. Schotanus 
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PAASTIJD 2021/ZENDING DICHTBIJ 
 

 

Pasen is HET christelijke feest van het jaar! Wij vieren dat Jezus is 

opgestaan uit de dood. Vanouds werden in de Paasnacht mensen 

gedoopt, want de doop is het teken dat je een nieuw leven begint. Een 

nieuw begin in het licht van Gods liefde! 

 
 
 
 
 

 

Dat is makkelijk gezegd in deze tijd, waarin we het gevoel hebben dat 

alles op slot zit, doodloopt en waarin we soms nauwelijks durven hopen 

op een nieuw begin. Hoe laten we daar iets van zien in ons leven, als 

gemeente, als christen? We komen maar heel beperkt bij elkaar. We 

vragen ons af hoe het straks moet als de beperkingen minder worden 

of – hopen we – worden opgeheven. Hoe gaan we verder, zijn we nog 

met genoeg mensen, welke vorm kiezen we dan om te getuigen van dat 

nieuwe begin?  

 

Het is in ‘gewone’ omstandigheden al lastig om te laten merken dat je 

Jezus wilt volgen, maar nu we veel minder contacten hebben, helemaal. 

 

Toch kunnen we ook nu voor elkaar een teken van Licht en Liefde zijn. 

De buurvrouw met wie u niet zoveel contact had, vraagt nu ineens of 

ze een keer boodschappen voor u kan doen… Of die vage kennis, die 

belt ineens op omdat er ’s avonds niet zoveel te doen is, en hij ineens 

aan je dacht. Of je vraagt je af hoe het gaat met die student uit de 

gemeente, en je stuurt hem of haar een appje om te vragen hoe het 

gaat in deze moeilijke tijd… Dat klinkt heel klein, maar kan voor 

iemand heel veel betekenen, misschien zelfs wel echt een nieuw begin, 

een begin van hoop, van Licht… 
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De SZD wil graag met u meedenken en uw goede 

ideeën horen – en geen idee is te klein! Daarvoor 

mogen we dit jaar Jonne Knevel begroeten als 

nieuwe toeruster! Zij wil graag meedenken en 

meehelpen in de gemeente, ze hoort graag uw 

vragen en ideeën! 

 

Dat is dan ook een van de doelen die we onder de aandacht brengen in 

deze Paastijd. Zending dichtbij, een nieuw begin in het Licht van Gods 

Liefde, ook via u en jou. De SZD wil graag meedenken en ondersteunen 

om dat zichtbaar te maken! 

 

Collecte 

De opbrengst van de paascollecte wordt gebruikt 

voor (het ondersteunen van) getuigen in eigen land. 

 

Samen Zending Doen 

Uw bijdrage kunt u geven door 

- geld in de collecte voor de SZD te doen 

- uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van uw 

plaatselijke SZD o.v.v. SZD - Paastijd 2021 

- uw bijdrage over te maken naar de SZD-rekening 

NL89INGB0000513876 o.v.v. Paastijd 2021 en de VEG waar u lid 

bent 
 

www.bondveg.nl 

 

 
  

PREDIKBEURTEN  
 
 

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

Daarom worden de predikbeurten voorlopig niet geplaatst. 

 

http://www.bondveg.nl/
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Berusting 
 

Zo u de weg wat duister schijn, 

vraag nooit waarom dat zo moet zijn. 

God weet wat ’t beste voor u is, 

of helder licht of duisternis. 

 

Valt u de weg soms bang en zwaar 

en wordt ge niet ’t waarom gewaar, 

ga in ’t geloof maar verder voort 

en houdt u vast aan ’s Heren woord. 

 

Straks drijft Hij al de neev’len heen 

en wat u stof gaf tot geween 

en zoveel zuchten heeft gekost, 

wordt in een danklied opgelost. 

 

Als gij u kind des Vaders weet, 

Die in Zijn liefd’ u nooit vergeet, 

dan is, wat Hij beschikt u goed, 

alleen, omdat uw Vader t doet. 

 
Geleerd en onthouden door 

Ettje Hinderika Nobbe-Kruizinga  
 


