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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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70e jaargang nr. 6 – november/december 2022 
 

 

 

 
 

VREDE, RUST EN DANK: NU? 
 
 

 

Om half zeven werd ik wakker. Wel vaker, maar nu bleek het nog 

behoorlijk schemerig te zijn. 

Zomaar, haast plotseling, lijken de nachten langer en het daglicht 

korter te duren. Dat is dan wel natuurkundig de gewoonte, voor mij 

was het even opvallend. De bomen kleuren, bladeren laten los, 

paddenstoelen vertonen zich en eikels vallen bij bosjes. Hier en daar 

staat nog mais en aardappelen. Er wordt gewerkt om het land 

winterklaar te maken. De wereldspanning neemt toe en de vraag naar 

warmte en licht wordt een moeilijke. Het wordt koud en donker op de 

wereld en in de samenleving. Zouden er daarom nogal wat feestdagen 

in de komende maanden gepland zijn? Dat zou heel wel het geval 

kunnen zijn geweest. Na oogst, en herfstwerk, de grote 

najaarsmarkten, was er wat meer tijd om elkaar te ontmoeten. Ook de 

handel nam af en scheepvaart hield rekening met de stormen en koude. 

Meer tijd voor reparatie en plannen maken voor het komende tijdperk. 

Veel huiswerk, dus. 

Dan, opmerkelijk toch wel, zijn er gedenkdagen en vieringen.  

Eenvoudigweg een paar te noemen: Allerheiligen, Sint Maarten, 

Eeuwigheidgedachtenis, Adventsweken, Sint Nicolaas en 

Kerstvieringen, of ook Dankdag nog. In de donkere periode van het 

jaar vallen dagen en nachten van gedenken, van meedelen en ontvangen, 

van danken en vooruitzien naar nieuw leven en moed verzamelen,  

van rust en vrede. Samenkomen op de markten, de kermis voor oud en 

jong, de kerkdiensten, er was nu tijd voor. Samensprekingen, naar 

luisteravonden, zang, studie, gebed. Afhankelijk van 

weersomstandigheden zocht men elkaar op: om te horen en te 

vertellen. Dit alles mag ons iets voorhouden de komende tijd. 

De feestdagen, dragen die een inhoud, die ons dankbaar en rust geven? 

Mag er even de rem op om eens te horen naar de ander en te 
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luisteren? Naar wat je voelt in je doen en denken? Kun je ruimte geven 

aan praten met de Eeuwige en lezen hoe de grote Schepper juist in jou 

Zijn Liefde wil gieten? Dat jij er zijn mag omdat je zó waardevol bent? 

Dat wij in steeds donker wordende vooruitzichten, díe doeners en 

denkers zijn die oproepen. En zullen bewijzen dat een nieuwe tijd, 

mogelijkheden, krachten, ons nu al laten weten, dat de Vader van 

Jezus de Messias, dat de beloften door Hem, hasjem, gedaan, gezien 

en gehoord en bewezen zullen worden.  

Hij gunt ons de rust, de vrede op ons werk, zegen op ons meedenken 

naar het goede. Hijzelf is de goede. Voor iedereen die Hem eert en 

luistert naar wat Hij noemt en vraagt. 

Daarom Filippenzen 4:  6 en 7. 

Daarom Psalm 56: 11 en 12. 

Daarom gaan we samen, vol vertrouwen , vol van zekerheid en troost de 

dagen én nachten in: Wij weten al. Hij, de Eeuwige, de Almachtige was 

er, en zal er zijn! Aan Hem zij alle lof; van Hem ontvangen we de rust 

na werk, de zegen van de oogst en de tijd om onze dank te vieren. 

Neem de tijd om vrede te brengen, te vragen en te ervaren. 
 

Ds. J. Schotanus 

 

 

BLOEMENDIENST 
 
 

 

 6 nov zr. G. Hidding 

 13 nov br. J. Schotanus 

 20 nov fam. B. Henssen 

 27 nov zr. S. Leffers 

 4 dec fam. W. Heij 

 11 dec zr. Rolinda Salomons 

 18 dec zr. M. Schotanus-v.d. Maden 

 25 dec zr. G. Hidding 

 1 jan br. J. Schotanus 

 8 jan fam. B. Henssen 
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PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Collecte Heilig Avondmaal € 75,70 

Gift NN  € 40,00 

Collecte hulpbehoevende VEG buitenland € 30,60 

Collecte zending € 21,25 

Gift NN € 50,00 

Collecte Dienst aan Israël  € 36,55 

Nagekomen collecte Dienst aan Israël € 10,00 

Gift NN € 40,00 

Collecte Heilig Avondmaal € 37,00 

Nagekomen collecte Heilig Avondmaal € 10,00 

Collecte € 5,00 

Gift NN € 50,00 

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank! 

Penningmeester, G. Hidding 
 

 

ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
 

 

10 nov 83 jaar br. A. ten Cate 

23 nov 85 jaar zr. Z. Kuiper-Nobbe 

 3 dec 79 jaar zr. M. Schiefke-Scheeve 

29 dec 82 jaar zr. G. Heij 

 2 jan 89 jaar zr. W. de Bos 

 4 jan 71 jaar zr. G. Hidding 

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

 

JARIGE JEUGD (t/m 14 jaar) 
 
 

 

Op 10 december wordt  Juno Schotanus 14. Gefeliciteerd, Juno! 
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JUBILEUM 
 

 

O, o! Ja, dat is het nadeel van Contact in de twee maanden! Dan schiet 

er wel eens iets bij in! Zo ook deze keer! 

In het vorige Contact had moeten staan, dat broeder en zuster Wind 

op 6 september 45 jaar getrouwd waren. 

Dat ben ik vergeten! Foutje! Niet, dat we er geen aandacht aan hebben 

besteed, maar de gemeente wist dit niet, jammer. 

Ze zijn dankbaar, dit jubileum te hebben mogen vieren. 
   

Matthé Schotanus 
 

 

  

ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN 

 
 

Fam. Heij – Abel Tasmanstraat 28 – 9675 BE Winschoten 

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

Fam. Hidding - Telstar 74 - 9602 ZW Hoogezand 

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

9671 KA Winschoten 

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

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

9722 EG Groningen 

Fam. Henssen - De Larix 4 - 9741 NS Groningen 

Zr. Hager - P.C. Hooftlaan 216 - 9673 JG Winschoten 

Zr. Pijning - Willem de Zwijgerlaan 53 - 9671 JM Winschoten 

Zr. Cramer - Ora et Labora - Scheepshellingstraat 79 –  

9665 KB Oude Pekela 

Br. Cramer - Bosgrastraat 111 - 9665 PH Oude Pekela 

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

Br. Dreves – Tolhuiswijk 24 – 9665 SC Oude Pekela 

Zr. L. Huitsing – Smeerling 18 – 9591 TX Onstwedde 
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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. 
 

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, 

vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 
 

Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet 

nu ik mij tot U keer en maak alles goed. 
 

Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 

O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn. 
 

Jezus, op Uw woord vestig ik mijn hoop. 

U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 

 

Met een vriendelijke groet, 

L. Huitsing 
 

 

 

 

 

 

WINTERDIENSTEN 
 

 

In de wintermaanden: november, december, januari en februari 

willen we de diensten in het achterlokaal houden. 

Dat scheelt stookkosten. We beginnen dan om 10.00 uur!!! 

Behalve de Kerstdienst, die vieren we in de kerkzaal; en heel  

misschien nog enkele andere diensten, als dat nodig/beter is. 

Die worden dan aangegeven bij de mededelingen. 
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We zijn onderweg naar Kerst, vandaar dit gedicht 
 

 

Kerstvreugde 
 

En ieder jaar opnieuw weer ziet Gij wat 

wij van het feest van Uw geboorte maken 

en hoe wij naar de schitteringen haken 

van boom en dis en bont versierde stad. 
 

En ieder jaar ziet Gij ons in een sfeer, 

die wij aan U en aan Uw komst verbinden, 

maar waarin wij de vreugd in U niet vinden.  

Wat moet dat alles voor U zijn, o Heer. 
 

Want o, Gij gunt ons een heel ander feest. 

Daarvoor wildet Gij klein en hulploos wezen 

en om ons diepst verdriet te gaan genezen 

zijt Gij ten dode toe bedroefd geweest. 
 

O, raak ons met Uw Geest van binnen aan 

en schep in onze ziel een nieuw begeren. 

Ja, kom in ons en woon in ons, o Heere, 

dan zal in ons een vreugde groeien gaan. 
 

Een echte kerstfeestvreugd en geen vernis, 

een vreugd die groeit tot ze ons heeft doordrongen, 

waarin het lied is, dat de eng’len zongen; 

een diepe vreugde, waar geen eind aan is. 
 

Jo van Veen-Nusmeijer 

 

Gezegende kerstdagen gewenst! 
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BETH-LEHEM 
 

 

 

 

Huis van het brood. Geboorteplaats van Jezus (Jèsoes) ( Joshua). 

In een tijd van overheersing door Romeinse oppermacht en bezetting. 

Met als heerser over de toen bekende wereld, de almachtige keizer, 

Ceasar, van Rome en Consul voor het leven: Augustus Maximus. 

Dé te prijzen godenzoon.  

Een godentroon en een voerbak in een verlaten dierenverblijf. 

Zo u wilt een aards paleis en een stal. 

De tegenstelling met een pasgeboren kind en grote leidersnamen 

Quirinius of Herodes toen in die dagen. 

Volkstellingen en drie namen: Jozef en Maria en hun geschonken 

Jezus. 

Tegenstellingen: macht, opstand, legeraanvoerder, volksheld en  

de koning van Juda, Davids Zoon, de beloofde Messias, revolutie en 

een hulpeloos Kind! 

Iedere keer als we de geboorte van Gods  Zoon mogen gedenken wordt 

het even stil. Dat mag ook wel. 

Horen we daar opnieuw engelen zingen; God is met jullie; tóch licht in 

welke nacht dan ook? 

Ere zij God, buigende, dank brengende  mensen. 

Een uitnodiging om wat kapot was, heel te maken? 

Vrede voor en door ons.  
    

Ds. J. Schotanus 
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DANKDAG DORCAS 
 

 

Zoals we al enkele jaren gewend zijn, vieren we Dankdag samen met 

een actie voor Dorcas. Ook dit jaar weer. Maar ……  zoals we dat in 

eerdere jaren deden: voedsel meenemen naar de kerk, dat dan naar 

een centraal punt werd gebracht, is nu niet mogelijk. 

Vorig jaar ook niet, dat heeft met corona-maatregelen te maken. 

Uitleg Dorcas: 

Voor wie is de voedselactie? 

Mensen, die achtergesteld worden in Oost-Europa, gaan een zware 

winter tegemoet. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun 

eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een 

voedselpakket is meer dan welkom. Dit jaar zamelen we geld in om in 

de landen zelf de pakketten te kopen. We brengen ze zo snel mogelijk 

bij hen, die leven in extreme armoede. Het geeft hen hoop te weten 

dat er mensen om hen geven. 

Hoe kunnen we meedoen? 

Doe een donatie door een bedrag over te maken naar rekeningnummer: 

NL04 RABO 0106 2500 00, op naam van Dorcas in Almere. In de 

vermelding kun je 'Voedselactie' zetten, maar dit hoeft niet. 

Of op 6 november in de collecte. 
 

VOEDSELBANK 
 

Voor sommigen wordt het in Nederland ook moeilijk om rond te komen! 

Als gemeente helpen we hen daar een klein beetje mee door voedsel 

in te zamelen en naar de Voedselbank te brengen.  

Al enkele weken wordt bij de mededelingen gevraagd of wij iets mee 

willen nemen en in de krat willen doen in de hal. Daar wordt veel 

gebruik van gemaakt! Heel fijn, dank u wel! 

Als wij ze wegbrengen verbazen ze zich bij de Voedselbank erover, 

dat we met zo’n “kleine” gemeente zo regelmatig wat brengen!  

We hopen dat vol te kunnen houden.  

Hulp aan de naaste: ver weg en dichtbij! 
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OEKRAÏNE 
 

 

Eind september kregen we een oproep vanuit de SZD om zo snel 

mogelijk spullen in te zamelen voor Oekraïne. “Onze“ mensen daar 

zorgen voor vluchtelingen uit de rest van het land. Aangezien de winter 

eraan komt maken ze zich ernstig zorgen of ze iedereen wel kunnen 

voorzien van kleding, beddengoed enz. Daarom was er een spoedactie 

opgezet. 

In onze gemeente hebben we lijstjes uitgegeven, waar op stond waar 

op dit moment het meest behoefte aan is. Nadat we in april al 

goederen meegegeven hadden, waren er alweer 12 bananendozen met 

inhoud ingezameld. In de korte tijd, die we hadden, is er zóveel 

binnengebracht dat er nog eens 30 bananendozen gevuld konden 

worden! Hartelijk dank daarvoor!!! 

Deze zijn opgehaald door Jan de Boer uit Oude Pekela en, samen  

met wat verzameld was door de VEG Veendam, naar de VEG Bennekom 

gebracht. Van daaruit worden ze, samen met de dozen die onze andere 

VEG ’s inbrengen, naar de Oekraïne gebracht. 

We hopen en bidden, dat ze daar uitgedeeld kunnen worden en dat dat 

in een veilige omgeving kan. 

Laten we vooral hen niet vergeten in onze gebeden! 

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL  

KERKENACTIE 2022 
 
 

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en 

rechtvaardigheid. 

Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, 

wordt voor de tiende keer de schrijfactie "Write for Rights" 

gehouden. 
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Wereldwijd worden er brieven geschreven aan regimes en vaak met 

effect: 

De schrijfacties veranderden levens zoals die van een 

mensenrechtenverdediger uit Egypte. Hij schreef na zijn vrijlating: 

“Het enige dat mijn dagen verlichtte en hoop gaf was het nieuws dat 

mensen nog steeds aan mij dachten en opriepen om mij vrij te laten.” 

 

Dit jaar wordt geschreven voor mensen die opgepakt zijn, omdat ze 

gebruik maakten van hun recht op vreedzame demonstratie. 

 

 

 

Zoals Dorgalesse Nguessan  

uit Kameroen. 

 

 

 

Zij kreeg vijf jaar gevangenisstraf, omdat ze uit zorgen over de 

armoede in haar land, voor het eerst in haar leven meedeed aan een 

demonstratie. 

 

Tijdens de kerkenactie vragen wij u om een brief te ondertekenen, 

waarin gevraagd wordt om vrijlating van Dorgalese. 

Met de ondertekening kunt u haar leven veranderen. 

Op 4 december heeft u daar de mogelijkheid toe. 
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PREDIKBEURTEN  

  

 
 

 

 6 nov ds. J. Schotanus Dorcas 

   * Dankdag 

   * koffiedrinken na de dienst 
 

 13 nov br. L. Smook zending 

 

 22 nov ds. J. Schotanus verwarming 

   * Eeuwigheidszondag 

 

 27 nov br. J. Brouwer Dienst aan Israël  

   * eerste Advent 

 

 4 dec ds. J. Schotanus HA dankoffer  

   * viering Heilig avondmaal 

   * koffiedrinken na de dienst 

  

 11 dec ds. J. Schotanus diaconie 

   * viering met Leger des Heils in ons kerkgebouw 

 

 18 dec br. van der Wal zending 

 

 25 dec ds. J. Schotanus Kerstdankoffer 

   * Kerst  

 

 

 

 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 10.00 uur 


