CONTACT
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 februari inleveren
1

70e jaargang nr. 1 – januari/februari 2022
DAAR GAAN WE DAN:
Het jaartal mag zijn veranderd, al de teldagen die de kalender ons
wijst, kennen we al. Zoals iedere keer telden we af naar wat
oudejaarsdag zou worden. Toch is er een verandering: Wat vorig jaar 1
januari was, en wel op een vrijdag, nu zou het een zaterdag zijn. En dat
gaat het hele jaar zo door. Zoals altijd zijn we daar rap aan gewend, en
slijten we de dagen en weken als altijd. We weten nu nog niet wat ze
ons zullen brengen of hoe we de tijd zullen invullen. We zullen wel zien
wat er komt, we zullen wel zien wat we gaan doen. Bekende en vaak
gebruikte woorden. En dat is ook zo.
Maar er zit ook een niet-zeker-weten achter. Alsof we maar af
moeten wachten en eventueel op onze hoede moeten zijn voor
tegenvallers en onverwachte missers. Die zullen zich zonder twijfel
voordoen. Als mensensamenleving met al haar doen en misdoen is dat
te verwachten. Aangezien ook wijzelf niet perfect zijn, is er vast wel
wat op ons aan te merken.
Maar toch mogen we de oningevulde tijd inhoud geven. We leven niet
alleen in mensentijd, echter ook in Gods tijd. En op Zijn tijd zal dat
uitlopen op een aanwezig zijn van een eeuwigheid, die onze eeuwen tot
gisteren, tot vergeten zal doen uitwissen. Het gaat niet om wat achter
ons ligt, maar wat komt.
Wel eens over gedacht? Is de hand van Hem, Die buiten kalenderjaren
om, zorg en liefde te geven heeft, de hand die ons leidt? Durven wij zo
te vertrouwen op de God van Israël, die Abraham, Isaak en Jacob
zegende en hielp, die met Zijn volk onderweg bleef, door de dood heen,
en thuisbracht, durven wij die God te eren en in ons tijdelijke aardse
leven als Schepper en Vader serieus te accepteren? Dan zal er geen
dag zijn, die te min is om te beleven. Dan zal elke dag, wat er ook
plaats vindt, een dag van Zijn Liefde en Belofte zijn. Elke dag, een dag
van Hem voor ons. Dus ons wacht een gezegend jaar!
Ds. J. Schotanus
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PENNINGKLANKEN
Collecte binnenlands diaconaat
Collecte Ned. Bijbel Genootschap
Gift NN
Collecte Dorcas
Nagekomen collecte Dorcas
Nagekomen collecte Dorcas
Gift NN
Collectegeld november NN
Gift NN
Collecte verwarming
Collecte Dienst aan Israël
Collecte Heilig Avondmaal
Nagekomen collecte Heilig Avondmaal
Collecte diaconie
Collectegeld december NN
Gift NN
Gift NN
Gift Christenen voor Israël
Collecte zending
Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank!
Penningmeester, G. Hidding

BLOEMENDIENST
2
9
16
23
30

jan
jan
jan
jan
jan

zr. Rolinda Salomons
zr. M. Schotanus-v.d. Maden
zr. G. Hidding
br. J. Schotanus
fam. B. Henssen
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29,70
17,00
30,00
88,00
25,00
100,00
50,00
20,00
40,00
49,50
13,05
24,00
10,00
33,50
20,00
50,00
40,00
10,00
21,50

6
13
20
27
6

feb
feb
feb
feb
mrt

br. Daniël Kuiper
fam. W. Heij
zr. Rolinda Salomons
zr. M. Schotanus-v.d. Maden
zr. G. Hidding

ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN
Br. Dreves-Tolhuiswijk 24-9665 SC Oude Pekela
Br. Cramer-W.H. Bosgrastraat 111-9665 PH Oude Pekela
Zr. Cramer-Ora et Labora-Scheepshellingstr. 79–9665 KB O. Pekela
Zr. A. Kuiper-Burg. Schönfeldsingel 39 A6-9671 AG Winschoten
Zr. Pijning-Willem de Zwijgerlaan 53-9671 JM Winschoten
Zr. Hager-P.C. Hooftlaan 216-9673 JG Winschoten
Fam. Henssen-De Larix 4-9741 NS Groningen
Zr. Heij-Abel Tasmanstraat 28-9675 BE Winschoten
Zr. de Bos-Verzorgingshuis De Brink k. 512-Helper Brink 599722 EG Groningen
Zr. A. de Bruyne-Liefkensdwarsstraat 10- 9671 AE Winschoten
Br. A. ten Cate jr.-Kloosterlaan 116-9675 JP Winschoten
Fam. Hidding-Telstar 74-9602 ZW Hoogezand
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 2022 gewenst.
Een hartelijke groet,
L. Huitsing
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Wat zal de wereld mooi zijn
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
als Jezus zal komen op de wolken,
als al wat leeft de natiën, de volken
zich voor Hem zullen buigen, vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
als volken, niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus’ vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d’aarde zal vernieuwd zijn en genezen
van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
als God herstellen zal wat wij verknoeiden,
als rusten zullen al die zwaar vermoeiden,
als tranen zijn verdreven door een lach.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
en in het nieuw Jeruzalem doen wonen.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!
E. IJskes-Kooger
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ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar)
2 jan
4 jan
11 jan
5 feb
8 feb
12 feb
16 feb
28 feb

88
70
78
77
74
77
94
92

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

zr. W. de Bos
zr. Gretha Hidding
zr. S. Lourens-Schuur
zr. E. Meijer-Glazenburg
zr. M.C. Schotanus-v.d. Maden
br. J. Schotanus
zr. R. Hager-Rosier
zr. L. Cramer-de Boer

Van harte gefeliciteerd! Alle jarigen een fijne verjaardag gewenst!

IN MEMORIAM
Op 23 november 2021 overleed Gesina Meijer-Vellinger op de hoge
leeftijd van negentig jaar.
De laatste paar jaren was zij niet meer in staat de kerkdiensten te
bezoeken. Echter, haar meeleven was en bleef dezelfde. Waar zij kon
wilde zij graag wat doen; punten op koffie en thee verzamelen en
kaarten maken, kleding voor Oekraïne verzamelen. Samen met haar in
2017 overleden echtgenoot Gerrit Meijer waren zij zeer meelevende,
meewerkende leden in onze gemeente. Met respect worden zij in
ons herdenken opgenomen.
Op maandag 28 november mochten we haar, na de dankdienst voor
haar leven in ons kerkgebouw, ter ruste leggen op de begraafplaats
aan de Acacialaan. De laatste weken voor haar overlijden voelde Sien
Meijer zich moe, heel erg moe.
We mogen weten, dat zij zeer bereid was op te gaan naar haar Hemels
Thuis. Niet op grond van “hoop hebben op” maar als geloofszekerheid.
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Dankzij onze Verlosser, Jezus de Messias, staat het vast dat wij
kinderen van de Allerhoogste zijn en blijven. Nu al, maar ook straks als
al het tijdelijke overgaat in Eeuwigheid.
Geve onze Vader, Die ook ons zoekt en troosten wil, ons, kinderen,
kleinkinderen, familie en nabestaanden, de moed, de hoop en de liefde,
geloof te geven aan Zijn beloften.
Ds, J. Schotanus

GLOSSY

Heeft u de glossy “HIER“ al gezien? De glossy “HIER” is een prachtige
uitgave van de redactie van Ons Orgaan. Er staan interviews en
artikelen in van mensen uit de hele Bond. De Glossy telt 48 bladzijden
met geloofsgetuigenissen, persoonlijke verhalen, interviews, een
fietstocht etc. Het is een fantastisch kleurrijk magazine geworden.
Zelfs staat er een kerstrecept in om iets lekkers te bakken voor de
kerstdagen. Mooi om zelf te lezen, mooi ook om uit te delen of cadeau
te doen aan iemand anders.
Voor elk huisadres van onze bondsgemeentes is er eentje beschikbaar.
Alle kerkenraden krijgen de Glossy’s toegestuurd en zullen die
uitdelen. Als u extra exemplaren toegestuurd wilt krijgen dan kunt u
die bestellen bij het Bondsbureau
E-mail: info@bondveg.nl of Tel: 026-3648249 / 06-36480520
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PREDIKBEURTEN (onder voorbehoud)
2 jan

ds. J. Schotanus

zending

9 jan

ds. J. Schotanus

Leprazending

16 jan

br. van der Wal

diaconie

23 jan

ds. J. Schotanus

verwarming

30 jan

kapt. P. Berkenbosch

zending

6 feb

ds. J. Schotanus

buitenlands diaconaat

13 feb

ds. J. Schotanus

bloemen

20 feb

ds. J. Schotanus

diaconie

27 feb

br. L. Smook

zending

ds. de Klein

Christenen voor Israël

6 mrt

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur
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