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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 het volgende Contact: uiterlijk 22 oktober 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. 9/10 – september/oktober 2021 
 

 

 

 

OVERDENKING 

 
 

5-9-1971 - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - 5-9-2021 
 

Want ik verlang u te zien, om u enige geestelijke gave mede te delen 

tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te 

worden door elkaars geloof, van u zowel als van mij.   Romeinen 1: 11, 12 
 

 

Met deze tekst deed ds. Schotanus vijftig jaar geleden intrede in 

onze gemeente. Vijftig jaar lang heeft hij deze belofte aan onze 

gemeente vervuld. Hij heeft ons Gods Woord gebracht. 

Ik hoop dat het tweede deel van deze tekst door hemzelf ervaren is: 

nl. dat hij bemoedigd geworden is door ons als gemeente. 

Vijftig jaar is in de bijbel een belangrijk getal; dat was het jubeljaar. 

In Leviticus 25 lezen we over de inzettingen daarvan. Het zevende 

jaar was een sabbatsjaar: er werd niet gezaaid of geoogst, rust voor 

het land. Na zeven sabbatsjaren volgde het jubeljaar. In dat 

jubeljaar kreeg iedere familie zijn bezittingen terug.  

Leviticus 25: 13: In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezittingen 

terugkrijgen.  

Helaas heeft het volk Israël zich hier lang niet altijd aan gehouden. 

Het zou ook nu voor de aarde goed zijn als dit gebeurde. 

Op 5 september hopen we in een feestelijke dienst deze vijftig jaar te 

gedenken. 

Ds. Schotanus, we danken u voor wat u ons in die vijftig jaar door Gods 

Woord gebracht en gegeven heeft! 

Ook een groot woord van dank aan zr. Schotanus, die al die jaren naast 

haar man onze gemeente gediend heeft. 
 

Dankt, dankt nu allen God 

met blijde feestgezangen! 

Van Hem is ’t heuglijk lot, 

het heil dat wij ontvangen. 
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Hij ziet in Christus ons 

altijd genadig aan 

en heeft ons dag aan dag 

met goedheid overlaân. 
 

Gezang 135: 1 – Hervormde bundel 
 

G. Hidding 

 

JUBILEUM 
Ds. Schotanus 50 verbonden aan de VEG Winschoten 

 

50 jaar werkzaam op de akker van uw Vader 

van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

De tijd van oogsten komt steeds nader. 

 

De ene dag is er het zaaien. 

Dan, na geduldig wachten, bidden, 

komt er een tijd van maaien. 

 

Hoe groot de oogst is, weet de Heer. 

U hebt alleen uw taak volbracht 

U deed het niet voor eigen eer. 

Maar voor Hem, Hij gaf u kracht. 

 

Natuurlijk geldt dit ook voor Matthé; 

Ieder had daarin zijn deel. 

Samen werken voor de Vader, 

samen dienen, samen gaan, 

samen in Gods dienst te staan. 

 

Voor de tijd, die jullie nog wordt gegeven, 

Gods kracht en Zijn rijke zegen toegebeden. 

 

M.P.K. 
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BLOEMENDIENST 
 
 

 

 5 sep fam. B. Henssen 

 12 sep br. Daniël Kuiper 

 19 sep fam. W. Heij 

 26 sep zr. Rolinda Salomons 

 3 okt zr. M. Schotanus-v.d. Maden 

 10 okt zr. G. Hidding 

 17 okt br. J. Schotanus 

 24 okt fam. B. Henssen 

 31 okt br. Daniël Kuiper 

 7 nov fam. W. Heij 
 

 
 

PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

3x collecte zending € 61,05 

3x collecte diaconie € 63,00 

Collecte Heilig Avondmaal € 40,55 

Nagekomen collectegeld Heilig Avondmaal NN € 10,00 

Gemiste collectes juli/augustus € 40,00 

Collecte diaconie € 10,50 

Gift NN € 10,00 

Gift NN € 50,00 

Gift NN € 40,00 

Gift NN € 15,00 

Gift NN € 25,00 
 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank! 

Penningmeester,  

G. Hidding 
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ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
 

5 sept  79 jaar zr. G. ten Cate  

22 sept  80 jaar br. S. Dreves 

25 okt 90 jaar zr. L. Huitsing 

26 okt 93 jaar zr. H. Dijk 
 

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 

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

Fa. Hidding (Hoogezand) - Zr. A. Kuiper 

Fam. Cramer – 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. 
 

Al de weg leidt mij mijn Heiland, 

wat verlangt mijn ziel dan meer? 

Zou ik immer aan Hem twijf’len, 

Die mij voortleidt keer op keer? 

Zoete troost en zaal’ge vrede, 

heb ik steeds op Zijn bevel; 

‘k Weet, wat mij hier overkome, 

Hij maakt alle dingen wel. 
 

Met een hartelijke groet, 

L. Huitsing 
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HARTELIJK BEDANKT! 
 

 
 

Langs deze weg wil ik u allen heel hartelijk dank zeggen voor alle kaarten, 
gebeden en belangstelling na het overlijden van mijn man Engel Leffers. 
Het heeft mij en de kinderen veel steun gegeven, wetende dat hij bij de 
HEER is. Dank voor alles 
 

Siska Leffers 
Christina en Susan 
Erik en Catharina 

 

 
 

LEDENVERGADERING 
D.V. 27 oktober 2021 

 
 

Op 27 oktober hopen we een gemeentevergadering te houden. Door de 

coronamaatregelen hebben we die al een aantal jaren niet  kunnen 

houden. 

Het is de bedoeling, dat we op deze avond elkaar kunnen informeren 

hoe we onder deze omstandigheden hebben geprobeerd al dan niet te  

werken, zoveel als mogelijk en verantwoord was. 

Zoals gewoonlijk beginnen we om 19.00 uur en vragen we van u, of  

u uw eigen kopje/mok mee wilt nemen. 

Welkom! 
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Ik begrijp je! 
 

Ik begrijp je pijnen wel. 

Ongezien ken ik jouw leven. 

Ik versta echt ieder woord 

dat je aan mij door wilt geven. 

Alles wat je hart bezwaart 

heb ik in mij opgeslagen 

En zo wil ik van nabij 

iets van al jouw zorgen dragen. 
 

Ik loop stille met je mee 

over bergen en door dalen 

En in mijn gedachtengang 

zal ik mij bij jou bepalen. 

Ik was bij je toen jij viel, 

Maar ik zag je ook weer lopen 

En ik hoorde je heel zacht 

op een nieuwe toekomst hopen. 
 

Ik beloof je dat ik jou 

elke morgen zal omringen 

En een afgebeden wijs 

neuriënd voor jou zal zingen. 

Echt, we gaan geen dag alleen 

zonder Vaders rijke zegen. 

In de liefde van Zijn woord 

Komen wij Hem telkens tegen! 
 

Frits Deubel 
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NOODHULP HAÏTI 
 

 

De bevolking van Haïti werd 14 augustus getroffen door een zware 

aardbeving. Er zijn bijna 2000 doden en meer dan 7000 mensen 

raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen 

zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. 

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, 

voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig, 

maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar 

zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte Haïti op mandag en 

bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en 

modderstromen. 
 

Het bestuur van de SZD heeft besloten deze ramp financieel te 

steunen. We hebben alvast vanuit het noodfonds € 5000 overgemaakt 

naar Tear en € 5000 naar Kerk in Actie en vragen u dat bedrag ‘aan te 

zuiveren’ via een extra collecte. Mocht er meer binnenkomen dan deze 

€ 10.000, dan wordt ook dat gebruikt voor ondersteuning van deze 

omvangrijke ramp. 
 

We hopen op een goede opbrengst en vragen u ook om de slachtoffers 

en hulpverleners mee te nemen in uw gebeden. 
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COLLECTE BINNENLANDS 

DIACONAAT – oktober 2021 
 

Als ik niet meer … 
 

Als ik niet meer goed kan lopen, 

geef jij mij dan jouw arm? 

Als ik niet meer op verbetering durf te hopen, 

maak jij mijn koude hart dan warm? 

Als ik stil sta op deze aarde, 

die maar jakkert en maar jaagt, 

geef jij mijn leven dan weer waarde zodat de 

eenzaamheid vervaagt? 

Als ik schreeuw en huil van binnen, 

laat jij mij dan niet alleen? 

Wil jij dan iets voor mij verzinnen, 

draag jij mij door de moeite heen? 

Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht, 

als in de diepte van het leven, 

liefde niet alleen met woorden wordt gezegd, 

maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven. 
 

Addy Oostdijk, Kerk in Actie 
 

Inspiratie 

‘Alle beetjes helpen’ zei mijn moeder altijd. Zo is het maar net! Vooral 

die uitgestoken handjes zijn zo van waarde! Ze zijn vaak onverwachts 

aanwezig en wat ze teweegbrengen is niet altijd in beeld. Het gebeurt 

vaak van binnen, dat door dat handje erbij de ander iets heelt. 
 

SZD 

De SZD biedt toerusting en ondersteuning om met de verschillende 

handen in de verschillende VEGemeenten een uitgestoken hand te 

vormen voor de buurt en voor de ander. 
 

Collecte 

Deze collecte gebruikt voor VEG-diaconaat, voor ‘stille hulp’, 

binnenlandse projecten zoals EBC, de Sluis, Micha Nederland. 
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Bijdrage 

* Uw bijdrage kunt u geven door geld te geven in de collecte van uw  

   gemeente 

* of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester  

   van de SZD in uw gemeente o.v.v. ‘collecte binnenlands diaconaat  

   2021’ 

* of uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnummer  

   NL89 INGB 0000 51 3876 t.n.v. SZD, o.v.v. ‘collecte binnenlands 

   diaconaat 2021’ en de gemeente waar u lid van bent 

 

 

INSPIRATIEDAG SZD 
 

Zaterdag 2 oktober 2021 – 10.00-16.00 uur  

Kerkgebouw VEG Bussum, Edeseweg 147, 7621 JV Bennekom 
 

‘Anders leren kijken’ missie in een nieuwe wereld 
 

Wat gaan we doen? 

Elkaar ontmoeten, luisteren naar wat Jan Wolsheimer ons te vertellen 

heeft over het thema ‘Anders leren kijken’ en in een workshop gaan we 

dit thema verder uitwerken. De middag staat in het teken van Janneke 

haar werkende leven! Dit doen we met een viering en gezellig 

samenzijn. 
 

Voor wie? 

Iedereen is welkom! 
 

Zet deze Inspiratiedag in je agenda en laat je bijpraten en verrijken 

door ervaringen van anderen. Aan het Bondsbureau kunt u tot uiterlijk 

27 september doorgeven, dat u deze dag niet wilt missen. 

Tel: 026-3648249 – e-mail: fsein@bondveg.nl; szd@bondveg.nl of 

jknevel@bondveg.nl 
 

NB. Deze dag is onder voorbehoud van de maatregelen i.v.m. covid-19 

 

 

 

mailto:fsein@bondveg.nl
mailto:szd@bondveg.nl
mailto:jknevel@bondveg.nl
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Het blijvend loflied 
 

Uw rustdag Heer, is weer ten einde, 

de nacht daalt neer op Uw gebod, 

U loofden onze morgenzangen 

en d’ avond prijst U, Here God. 
 

Zo rijst steeds ’t loflied der gemeente 

tot u bij ’s aardrijks wisselleer 

’t gestadig halleluja zingend, 

nooit zwijgend voor Uw aanschijn, Heer. 
 

Zo vaak een nieuwe dag aanbreekt 

op vaste land en eiland saam, 

zo stijgen nieuwe bedes opwaarts, 

verheerlijkend Uw grote naam. 
 

En als voor ons de zon gaat dalen, 

dan rijst de dag in ’t westerland 

en andere schepsels gaan U prijzen, 

opziende tot Uw Vaderland. 
 

Ja, amen Heer, Uw Rijk zal nimmer 

als ’s werelds rijken gaan voorbij 

Het blijkt en ’t groeit tot nieuwe luister, 

Heer, onze Heer! Wie is als Gij? 
 

Geleerd en onthouden door 

Ettje Hinderika Nobbe-Kruizinga  
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PREDIKBEURTEN  
 
 

 5 sep ds. J. Schotanus diaconie  

   * startdienst/jubileumdienst 

   * koffiedrinken na de dienst 
  

 12 sep br. van der Wal hulpbehoevende 

    VEG buitenland 
 

 19 sep  ds. J. Schotanus zending 
 

 26 sep ds. J. Schotanus HA dankoffer 

10.00 uur * viering Heilig Avondmaal 
 

 3 okt ds. J. Schotanus Dienst aan Israël 

   * Israëlzondag 
 

 10 okt  ds. J. Schotanus diaconie 
 

 17 okt br. van der Wal Roemeense kinderen 
 

 24 okt br. L. Smook binnenlands diaconaat 
 

 31 okt ds. J. Schotanus Bijbelgenootschap 

   * Hervormingsdag 
 

 7 nov ds. J. Schotanus Dorcas 

   * Dankdag 

 

 

 

 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur 


