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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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70e jaargang nr. 5 – september/november 2022 
 

 
 

OVERDENKING 
Lezen Ezechiël 37: 7-14 “De dorre doodsbeenderen.” 
 

 

 

Ezechiël ziet een verschrikkelijk visioen: een dal vol doodsbeenderen. 

In dat dal moet hij profeteren. Hij moet tegen de beenderen zeggen 

dat God hen zal doen herleven. 
 

Soms, bijvoorbeeld bij de restauratie van een oude kerk, kun je ze 

zien: beenderen. Vroeger werden de mensen in de kerken begraven. 

Niets is er meer van hen over – dan alleen: dorre beenderen. Zulke 

beenderen ziet Ezechiël in zijn visioen. Er zit totaal geen leven meer 

in….. Zo is het gesteld met Israël. Gods volk is gestorven en begraven. 

Er is niet meer van over. Nu ja, nog wat dorre doodsbeenderen. Alle 

hoop is de bodem ingeslagen, begraven in Babel, in de ballingschap. 

Babel is een graf. Het volk komt er nooit meer uit…. 
 

Zo denkt Israël. Maar God denkt anders! En vandaar deze vreemde 

profetie, dit merkwaardige visioen. God zal de graven openmaken! De 

beenderen zullen weer bij elkaar komen. En er zal weer vlees opkomen, 

spieren, een huid. De Geest van God zal hen tot leven brengen! God 

brengt zijn volk terug naar het beloofde land! De dood heeft bij Hem 

niet het laatste woord. Als Hij zijn kerk restaureert, worden de 

beenderen ook vernieuwd. Grondig doet God zijn werk! Hij blijft niet 

aan de oppervlakte, de grafstenen gaan aan de kant, het onderste been 

komt boven. 
 

Steeds weer in de geschiedenis van Israël zijn die momenten er 

geweest. Als alle hoop verloren was, kwam er toch weer toekomst voor 

Israël. Denk maar eens wat er gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. 

Ze zijn gekomen, uit alle landen van de wereld, de Joden. Ze zijn 

teruggegaan naar het land dat hen was beloofd. En eens komt de tijd 

waarin de Geest Israël vervullen zal naar Gods bedoeling: een licht op 

aarde, een zegen voor de volken. 
 

Uit “Gaandeweg Hem Tegemoet” ds. A.F. Troost 

J. H. Fekken 
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PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Nagekomen collecte Heilig Avondmaal NN € 10,00 

Collecte bloemen € 21,20 

Collecte zending – 4 x € 75,35 

Collecte diaconie – 3 x € 80,35 

Gift NN  € 50,00 

Gift NN € 40,00 

Gift Heilig Avondmaal € 45,00 

Collectegeld juli NN € 20,00 

Gift NN € 40,00 

Collecte NN – 2 x € 10,00 

Gift NN € 50,00 
 

Alle geefsters en gevers: Hartelijk dank! 

Penningmeester, 

G. Hidding 

 

 

BLOEMENDIENST 
 
 

 

 

 4 sep zr. Rolinda Salomons 

 11  sep zr. M. Schotanus-v.d. Maden 

 18 sep  zr. G. Hidding 

 25 sep br. J. Schotanus 

 2 okt fam. B. Henssen 

 9 okt zr. S. Leffers 

 16 okt fam. W. Heij 

 23 okt zr. Rolinda Salomons 

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

 6 nov zr. G. Hidding 
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ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN 

 
 

Br. Dreves - Tolhuiswijk 24 - 9665 SC Oude Pekela 

Zr. A. Kuiper - Burg. Schönfeldsingel 39 A6 - 9671 CG Winschoten 

Br. Cramer - W.H. Bosgrastraat 111 - 9665 PH Oude Pekela 

Zr. Cramer - Ora et Labora - Scheepshellingstraat 79 –  

9665 KB Oude Pekela 

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. de Bos - Verzorgingshuis De Brink k. 512 - Helper Brink 59 - 

9722 EG Groningen 

Zr. A. de Bruyne - Liefkensdwarsstraat 10 - 9671 AE Winschoten 

Br. A. ten Cate jr. - Kloosterlaan – per adres: Dwingelooweg 25 – 

9671 KA Winschoten 

Fam. Hidding - Telstar 74 - 9602 ZW Hoogezand 

Zr. J. Pijper – Venne 75a – 9671 DE Winschoten 
 

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. 
 

Beveel gerust uw wegen, 

al wat u ’t harte deert, 

der trouwe hoed’ en zegen 

van Hem, Die ’t al regeert. 

Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 

zal ook wel wegen vinden,  

waarlangs uw voet kan gaan. 

 

Met een vriendelijke groet, 

L. Huitsing 
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ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
 

 5 sep 80 jaar zr. G. ten Cate 

22 sep 81 jaar br. A. Dreves 

17 okt 70 jaar zr. A. de Bruyne 

25 okt 91 jaar zr. L. Huitsing 

26 okt 94 jaar zr. H. Dijk 
 

Voor alle jarigen: van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 

 

 

 

STARTDIENST 
 

 

Op 4 september hopen we weer de startdienst te houden als 

voorbereiding op het ‘winterseizoen’.  

Door de perikelen van de coronatijd is er al langer geen koffiedrinken 

na de dienst geweest. 

Dat gaan we weer invoeren, als eerste na de startdienst, en daarna op 

de eerste zondag van de maand na de zondagsdiensten. 

Hopende dat er weer geen roet in het eten gegooid wordt door nieuwe 

regels. 

Daarover hoort u nog wel in de diensten bij de mededelingen, als het 

nodig zou zijn. (Wat we niet hopen.) 

In oktober hebben we een Israëlzondag, waarin speciale aandacht 

gegeven wordt aan Gods volk en het beloofde land 
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“Vrees niet,want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik 

ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u 

met Mijn heilrijke rechterhand.” 

 Jesaja 41: 10 – “Ik sterk u” 
 

Nu hoef je niet meer bang te wezen, 

want deze boodschap van de Heer 

vernietigt alle angst en vrezen, 

al gaat de vijand ook te keer! 
 

Hij wil je altijd ondersteunen, 

ook op een onbegaanbaar pad! 

Je mag zelfs in Zijn armen leunen: 

Zijn rechterhand houdt je omvat. 
 

Je kunt het veilig met Hem wagen, 

want wie Hem op Zijn woord gelooft, 

wordt, ondanks storm en tegenslagen, 

nooit Zijn nabijheid weer ontroofd. 
 

Nu hoef je niet meer bang te wezen. 

Zie maar niet angstig in het rond. 

Dit woord van God – Hij zij geprezen! 

biedt zekerheid en vaste grond. 
 

J. Verwaal. 
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BEZOEK NAMENS DE BOND 
 

 

 

De laatste jaren is er veel veranderd in de gemeenten, maar ook in het 

Bondsgebeuren. 

Hoe kunnen we er voor elkaar zijn in een steeds kleiner wordende Bond 

en met meest steeds kleiner wordende gemeenten. 

Gosse Ytsma is benieuwd, hoe het in onze gemeente gaat en zal komen 

vertellen hoe het in de Bond gaat of verandert. 

Hij is genegen om dat te komen vertellen en elkaar nog een keer 

persoonlijk te ontmoeten. 

Daarvoor is er een bijeenkomst op 21 september in ons achterlokaal. 

Ieder is daarvoor uitgenodigd. 

U kunt dan ook vragen stellen. 

Het zou fijn zijn, als hij niet voor niks de reis maakt. 

Hartelijk welkom! 

Het is ’s morgens; om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. 

 

Namens de kerkenraad, 

Matthé Schotanus 

(secretaris a.i.) 
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PREDIKBEURTEN  

  

 

 4 sept  ds. J. Schotanus  

   * startdienst 

   * koffiedrinken na de dienst 
 

 11 sept  ds. J. Schotanus hulpbehoevende 

    VEG buitenland 
 

 18 sept  br. L. Smook zending 
 

 25 sept  ds. Delwig diaconie 
 

 2 okt ds. J. Schotanus Dienst aan Israël 

   * koffiedrinken na de dienst 
 

 9 okt ds. J. Schotanus HA dankoffer       

10.00 uur * viering Heilig avondmaal 
 

 16 okt br. van der Wal Roemeense kinderen 
 

 23 okt br. H. Feikens binnenlands diaconaat 
 

 30 okt ds. J. Schotanus Bijbelgenootschap 
 

 6 nov ds. J. Schotanus Dorcas 

   * Dankdag 

   * koffiedrinken na de dienst 
 

 13 nov br. L. Smook zending  

 

 

 

 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur 


