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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 december 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. 11/12 – november/december 2021 
 

 

 

WAT IS DAN DE STERVELING, DAT U 

AAN HEM DENKT?                Psalm 8: 5 
 
 

David is duidelijk erg onder de indruk van hoe groot en machtig 

God is. Het gigantische heelal, dat Hij geschapen heeft, is het werk 

niet van Zijn handen, maar van Zijn vingers! Blijkbaar is het 

priegelwerk voor God; en dat terwijl wij er geheel bij in het niet vallen. 

Heel klein, heel kwetsbaar. En toch ziet Hij naar ons om, denkt Hij aan 

ons en aanvaardt Hij ons zelfs als Zijn kinderen. Het is dus ook niet 

onze kracht die ertoe doet: juist “met de stemmen van zuigelingen” 

bouwt God een macht op tegen Zijn vijanden en er is geen twijfel aan 

Zijn overwinning, telkens weer. 

In het tweede deel van de psalm heeft de mens een grote plek in het 

grote werk van God. God heeft de wereld onder het gezag van de mens 

gesteld. Dat wij er niet altijd even goed mee omgaan is duidelijk uit 

onze praktijk. Daarom wijst de psalm van de mens als kroon op Gods 

schepping naar de Schepper God die mens werd: de Heer Jezus. De 

komende wereld zal niet staan onder het gezag van engelen of mensen, 

maar onder het gezag van Christus. God heeft alles aan Hem 

onderworpen. Wij zien  dat nog niet, maar het bijbelboek Openbaring 

laat zien dat het spoedig zal gebeuren volgens Gods tijdrekening. De 

Heer Jezus werd mens om te sterven aan een kruis, opdat Zijn dood 

door Gods genade iedereen ten goede zou kunnen komen. Door de dood 

heeft Hij de satan moreel verslagen en is Hij nu de glorieuze 

Overwinnaar: met eer en luister gekroond tot Hij terugkomt op aarde 

om te zijn wat het laatste boek van de Bijbel zegt: Hoogste Heer en 

Koning. Alles is dan aan Zijn voeten gelegd. In geloof mogen wij met de 

laatste Woorden van de psalm zeggen: “Heer onze Heer, hoe machtig 

is Uw naam op heel de aarde.” 
  

Uit: Lichtstralen uit het Woord 
  

Met een vriendelijke groet, 

L. Huitsing 
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BLOEMENDIENST 
 
 

 

 7 nov fam. W. Heij 

  14 nov zr. Rolinda Salomons 

 21 nov zr. M. Schotanus-v.d. Maden 

 28 nov zr. G. Hidding 

 5 dec br. J. Schotanus 

 12 dec fam. B. Henssen 

 19 dec br. Daniël Kuiper 

 26 dec fam. W. Heij 

 2 jan zr. Rolinda Salomons 

 9 jan zr. M. Schotanus-v.d. Maden 

 

 

 

JUBILEUMDIENST 
5 september 2021 

 

Samen mochten we aandacht geven aan het toch wel bijzondere 

gegeven, dat wij vijftig jaar met elkaar bekend zijn.  

Achteraf kun je zeggen dat de tijd snel is gegaan.  

Dat is niet zo, elke dag is er één, en toch. Het is goed zo. Er waren 

tijden van schrik en zorg, maar ook van met elkaar doorgaan en hulp 

geven. 

Het cadeau wat we kregen van de gemeente, waarvoor dank, werd 

ingebracht voor een week in een huisje op de Utrechtse Heuvelrug 

(Leersum). 

De dienst die we hadden vonden we geweldig. Dank voor het medeleven 

en dank voor de jaren die we met elkaar mochten doorleven. 
 

J. Schotanus 
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PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Collecte zending 2x € 54,50 

Collecte noodfonds € 42,10 

Nagekomen collecte noodfonds € 10,00 

Collecte VEG buitenland € 17,50 

Gemiste collectes september NN € 20,00 

Gift NN € 50,00 

Collecte Heilig Avondmaal € 51,00 

Nagekomen collecte Heilig Avondmaal € 10,00 

Collecte Dienst aan Israël  € 30,00 

Nagekomen collecte Dienst aan Israël  € 10,00 

Gemiste collectes NN € 10,00 

Collecte diaconie € 22,00 

Collecte Roemeense kinderen € 21,50 

Gift NN € 50,00 

Collecte oktober NN € 20,00  

Gift NN € 50,00 
 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank! 

Penningmeester,  

G. Hidding 
 

 

 

JARIGE JEUGD (t/m 14 jaar) 
 
 

 

 

Op 10 december hoopt Juno Schotanus haar 13e verjaardag te vieren. 

Gefeliciteerd, Juno! Fijne dag! 
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ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
 

10 nov 82 jaar br. A. ten Cate 

23 nov 84 jaar zr. Z. Kuiper-Nobbe 

3 dec 78 jaar zr. M. Schiefke-Scheeve 

29 dec 81 jaar zr. G. Heij 

2 jan 87 jaar zr. W. de Bos 
 

Van harte gefeliciteerd! Alle jarigen een fijne verjaardag gewenst! 
 

Het is nog vroeg, maar de maand december komt eraan. 

Vandaar dit kerstgedicht … 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeest 
 

Wees op het Kerstfeest weer een kind met al die kleinen, 

die vol verbazing om de schaam’le kribbe staan. 

Laat al uw wijsheid thuis, laat uw trots verdwijnen, 

want kinderen kunnen God het zuiverste verstaan. 
 

Gods liefde schijnt voor wijzen vaak zo diep verborgen 

en voor verstandigen lijkt vaak Gods grootheid dwaas. 

Wij duiken onder in de grote en kleine zorgen 

en Christus wacht op ons, maar vaak vergeefs helaas. 
 

Laat ons weer kinderen zijn, die blij Zijn komst begroeten 

en zonder vragen wachten op wat Hij belooft. 

Dan zullen wij de Heer misschien voor ’t eerst ontmoeten 

en leven in het Licht, dat nooit meer wordt gedoofd. 
 

E. IJskes-Kooger 
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ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN 

 
 

 

Br. Dreves – Zr. Meijer-Vellinger – Fam. Cramer – Zr. A. Kuiper 

Fam. Hidding (Hoogezand) – 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. 
 

Vader, ik leg mijn leven in Uw hand, 

dat maakt mij rustig in de bangste tijden; 

al weet ik niet waar U mij heen zult leiden: 

naar de woestijn of naar ’t beloofde land. 
 

Maar één ding weet ik zeker voor altijd, 

al zal Uw licht niet altijd voor mij schijnen, 

al zal de blijdschap door verdriet verkwijnen, 

ik ben niet bang: U maakt mijn uitzicht wijd. 
 

Ik kijk zo vaak alleen naar wat ik mis; 

maar ‘k hoef nooit eenzaam zonder hoop te wezen: 

U kunt de onrust van mijn hart genezen. 

Uw zorg, Uw trouw, zijn zeker en gewis. 
 

Nel Benschop 
 

Wat zou het fijn zijn als we deze broeders en zusters regelmatig een 

bemoedigend kaartje stuurden! Doen? 
 

Met een vriendelijke groet, 

L. Huitsing 

 

 



 7 

 

EEUWIGHEIDSZONDAG 
  

 

Zoals ieder jaar gedenken we hen, die ons in het afgelopen jaar zijn 

ontvallen, op Eeuwigheidszondag. Dat is altijd de laatste zondag vóór 

Advent. Dit jaar op 21 november. 

Het zou fijn zijn als we hen, die hun dierbaren komen gedenken, 

kunnen steunen door onze aanwezigheid. 

 

 

 

 
 

Elk jaar wordt op 10 december de verjaardag van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd. Mensenrechten 

worden echter nog steeds veelvuldig geschonden – dat horen en zien 

we dagelijks in het nieuws. Het blijft dan ook nodig actie te voeren.  

Dat doet Amnesty bijvoorbeeld met schrijfacties die jaarlijks op of 

rond 10 december op verschillende plekken in ons land worden 

gehouden.  
 

Aan kerken in Oost-Groningen vragen we weer petitielijsten rond te 

laten gaan, waarop handtekeningen kunnen worden gezet. De petitie 

gaat dit jaar opnieuw over schendingen van mensenrechten in Wit-

Rusland. Nu voor de tiener Mikita Zalatarou. Nog maar kort geleden 

was hij een gewone tiener, maar in augustus 2020 nam zijn leven een 

dramatische wending. Mikita stond op een vriend te wachten op het 

centrale plein van de stad Homel. In de buurt hielden mensen een 

vreedzame demonstratie tegen de uitslag van de presidents-

verkiezingen. Plotseling verscheen de politie en renden mensen weg. 

Mikita’s vader vertelde Amnesty dat iemand tegen Mikita zei dat hij 

ook moest maken dat hij wegkwam. Dat deed hij. 

De volgende dag werd Mikita gearresteerd. Agenten sloegen hem en 

zeiden dat hij molotovcocktails naar de politie had gegooid. Tijdens 

zijn detentie werd hij met een knuppel geslagen en kreeg hij 

elektrische schokken. Tijdens het verhoor was er geen advocaat 
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aanwezig. Mikita zat 6 maanden vast voor zijn zaak voor de rechtbank 

kwam. Hij werd veroordeeld wegens ‘massale verstoring van de 

openbare orde’ en het ‘gebruik van illegale explosieven’, hoewel 

videobewijs niet laat zien dat hij geweld pleegde. Ook maakten de 

media geen melding van massale ongeregeldheden. Toch werd Mikita 

veroordeeld tot 5 jaar in een jeugdgevangenkamp. 

Met de petitie roepen we de autoriteiten van Belarus op Mikita vrij te 

laten en hem een eerlijk proces te geven. Tekent u ook? 
 

Werkgroep Amnesty Oldambt 

 

 
  

PREDIKBEURTEN  
 
 

 

 7 nov ds. J. Schotanus Dorcas 

   * Dankdag 
 

 14 nov br. D. Boer zending 
 

 21 nov ds. J. Schotanus verwarming 

   * Eeuwigheidszondag 
 

 28 nov ds. Delwig Dienst aan Israël  
 

 5 dec ds. J. Schotanus HA dankoffer 

10.00 uur * viering Heilig Avondmaal 
 

 12 dec br. L. Smook 

   * Leger des Heils bij ons te gast 
 

 19 dec br. van der Wal  zending 
 

 25 dec ds. J. Schotanus Kerstdankoffer 

   * Kerst 
 

 26 dec br. Feikens diaconie 
 

 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur 


