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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 februari inleveren 

mailto:lilianhuits@hotmail.com
mailto:grethahidding@gmail.com
mailto:mc-schotanus@outlook.com
mailto:hansentjergina@hetnet.nl
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71e jaargang nr. 1 – januari/februari 2023 
 

 

 

 
 

BIJ HET BEGIN VAN EEN NIEUW JAAR 
 
 

 

Daar staan we dan: weer een ander jaar! Dat hebben we zo 

afgesproken. Maar is niet iedere nieuwe dag iets bijzonders?! 

Zijn we ons er wel van bewust dat er, als we, na een nacht geslapen te 

hebben, opstaan, een nieuwe dag aanbreekt? 

Zijn we daar ook dankbaar voor? Of is het zo gewoon, dat we daar 

helemaal niet aan denken? En alleen als we nieuwjaar vieren, gevierd 

hebben, ons ervan bewust zijn dat dat toch wel iets anders is? 

O ja, het is goed om er uitgebreid bij stil te staan! Maar wat 

verwachten we van dit nieuwe jaar? Kunnen we, net als David in psalm 

117, de kortste psalm, zeggen: 
 

Loof de Heer, alle volken, 

prijs Hem, alle naties: 

Zijn liefde voor ons is overstelpend; 

eeuwig duurt de trouw  van de Heer. Halleluja! 
 

In wat voor toestand we dit nieuwe jaar ook beginnen, die zekerheid 

mogen we hebben! Hij is erbij! Hoe ons leven ook gaat. 

Op internet kwam ik een gedicht tegen, blijkens het bijschrift 

geleverd door Mariska: 
 

Toekomst 
 

Uw gedachten over mij, goede en geen kwade. 

Wat als ik het zelf niet zie? Niet ervaar dat er Vrede is in mij. 
 

Kijk ik naar omhoog: Ik zie een boog boven de wolken. 

Dan weet ik: U bent erbij. 
 

Maar wat als ik het niet voel, die kracht van uw Geest. 

Diep in mij dat vlammetje wat zegt: ik vecht voor jou. 

Hoe moet het dan, Heer? 
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Weer kijk ik omhoog; waar komt mijn hulp vandaan? 

Hoe deed David dat? 

Wat vertelt hij mij in de psalmen die hij schreef. 
 

Hoe ging hij door de strijd?  

Zijn ziel was onrustig in hem en toch wist hij: 

Eens zal ik God weer loven, Hem prijzen. 
 

Keek hij ook naar omhoog? Zoals ik hier nu sta  

in de storm van mijn leven, uitkijkend over de oceaan? 

Niet durven te hopen op de lichtpuntjes in mijn leven. 
 

En ondanks alles weet ik: diep van binnen bent U; 

heeft U gedachten van vrede over mij, 

want niemand anders kan ons geven Toekomst en Vrede. 
 

Ik kijk naar omhoog en bid: Hemelpappa, U die mij ziet, 

geef mij rust in de strijd, vertrouwen en hoop, 

om vast te houden Uw rechterhand, U die mij schiep. 
 

Om te besluiten: VEEL HEIL EN ZEGEN gewenst! 
 

Matthé Schotanus-van der Maden 

 

 

BLOEMENDIENST 
 
 

 

 1 jan br. J. Schotanus 

 8 jan fam. B. Henssen 

 15 jan zr. S. Leffers 

 22 jan fam. W. Heij 

 29 jan zr. Rolinda Salomons 

 5 feb zr. M. Schotanus-v.d. Maden 

 12 feb zr. G. Hidding 

 19 feb br. J. Schotanus 

 26 feb fam. B. Henssen 

 5 mrt zr. S. Leffers 

 12 mrt fam. W. Heij 
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PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Collecte binnenlands diaconaat € 18,35 

Gift Nederlands Bijbel Genootschap  € 13,30 

Gift NN € 50,00 

Gift NN € 40,00 

Collecte verwarming € 35,00 

Collecte Dienst aan Israël   € 25,50 

Gift dankdag Gemeente € 75,00 

Gift dankdag Dorcas € 25,00 

Gift gemiste collectes november NN € 20,00 

Dankoffer Heilig Avondmaal € 45,00 

Gift NN € 40,00 

Collecte zending € 19,70 

Gift JM Kerst en Contact € 50,00 

Collecte NN € 10,00 

Gift NN € 200,00 

Gemiste collectes december NN € 20,00 

Gift NN € 50,00 

Gift NN € 50,00 

Collecte Kerst dankoffer € 138,35 

Gift dankdag NN € 25,00 

Collecte Heilig Avondmaal € 37,50  

Nagekomen collecte Heilig Avondmaal € 10,00 

Collecte diaconie 2 x € 85,80 

 

Alle geefsters en gevers: Hartelijk dank!  

 

Penningmeester,  

G. Hidding 
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ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN 

 
 

Br. Dreves – Tolhuiswijk 24 – 9665 SC Oude Pekela 

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

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

Br. Cramer - 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 

Fam. Heij – Abel Tasmanstraat 28 – 9675 BE 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) 

 
 2 jan 89 jaar zr. W. de Bos 

 4 jan 71 jaar zr. G. Hidding 

11 jan 79 jaar zr. S. Lourens-Schuur 

 5 feb 78 jaar zr. E. Meijer-Glazenburg 

 8 feb 75 jaar zr. M.C. Schotanus-v.d. Maden 

12 feb 78 jaar br. J. Schotanus 

16 feb 95 jaar zr. R. Hager-Rosier 

28 feb 93 jaar zr. L. Cramer-Boer 
 

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

 

 

 IN MEMORIAM      
 

 

 

 

Op 18 november 2022 overleed te Münster Hendrik Heilke Weishaupt. 

Geboortedatum was 2 juni 1943. 

Op de dag dat zijn kleinzoon David werd gedoopt trof hem, en 

daarmee ieder die hem lief was, een zwaar lichamelijk falen. Veel, zo 

niet alles, werd gedaan om Henk te behouden in dit leven. Omgeven 

door gebed en hoop moesten we hem en zijn vrouw Paula en kinderen 

opdragen aan de Eeuwige. Op die God hadden Henk en Paula hun hoop 

gebaseerd, hun samenleven gevestigd. Een alwetende Helper voor nu en 

wat komen zal. De God van de aartsvaders, de Vader van Jezus de 

Messias, is en zal God zijn en blijven. Voor de familie, voor ons ook. 

Een relatief korte tijd kwamen ze in onze gemeentediensten, al snel 

alsof het al lang zo was. 

De begrafenis was op 25 november 2022 in Veendam. Onze gemeente 

was daar vertegenwoordigd. 

We hopen zuster Paula Weishaupt en kinderen zó te mogen helpen, dat 

het Licht ons dankbaar zal maken. 
 

Ds. J. Schotanus 



 7 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaar 
 

Het oude jaar ging heen als een gedachte, 

een droom waaruit men vreugdeloos ontwaakt. 

Het nieuwe jaar ligt nu op ons te wachten : 

Een nieuw begin, maar even onvolmaakt 

 

Het mensdom gaat ten onder aan zijn zonden, 

Aan seks, milieuvervuiling en geweld. 

En onherstelbaar schijnt Gods werk geschonden: 

Een zinkend schip, dat langzaam overhelt. 

 

De duivel dirigeert de wereldmachten 

Als een bekwaam, maar cynisch dirigent, 

doch de refreinen zijn slechts jammerklachten 

en onze oren raken het gewend. 

 

Eens zullen Christus’ handen, de doorboorde, 

de maatstok uit zijn wrede handen slaan. 

Dan zullen de onzuivere akkoorden 

in blijde melodieën overgaan. 

 

E. IJskes-Kooger 
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OEKRAÏNE 
 
 

 

Eindelijk zijn de bananendozen bij de gemeenten in Oekraïne 

aangekomen. de chauffeur is zes dagen aan de grens aangehouden. 

Gelukkig konden Vera, onze tolk, en Olexandr bemiddelen en zijn de 

goederen naar de opslag gebracht. Men was er erg blij mee en ze 

konden het goed gebruiken, omdat ze nog steeds veel vluchtelingen 

opvangen, waarvan enkelen al in de zomer bij hen kwamen, maar toen 

natuurlijk in zomerkleren. Aangezien het daar nu echt winterweer is, 

kunnen ze warme kleding goed gebruiken. Er zijn nog steeds dames, die 

soms prachtige dekens breien! Dank daarvoor! 

Ook gaan we door met inzamelen van kleding en schoenen, beddengoed, 

warme dekens en hygiënespullen (luiers, maandverband). U kunt dat 

onder de tafels in het achterlokaal neerzetten; we zullen ze dan 

verder inpakken, labelen enz. 

Wanneer ze dan weg kunnen is nog niet bekend; dat ligt natuurlijk ook 

aan de omstandigheden daar. Maar tot zo lang mogen de dozen weer 

bij zuster Huitsing ‘logeren’. 

 

 

VOEDSELBANK 
 

 

De vorige keer vroeg ik u om houdbare producten mee te willen nemen 

voor de Voedselbank in Winschoten. Daar is veel gehoor aan gegeven! 

Heel fijn! 

Omdat we in de wintermaanden in het achterlokaal dienst hebben, 

staan de dozen voor de Voedselbank daar op één van de tafels. 

De medewerkers van de Voedselbank zijn er erg blij mee.  

Doet u weer mee? Dank u wel, alvast! 
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DE-punten - Voedselbank 
 

 

De voedselbank kan DE-punten inleveren en krijgt daarvoor koffie!  

Er zal een potje neergezet worden, waar u uw DE-punten in kunt doen, 

zodat we er op die manier weer een klein beetje voor de 

voedselbankgebruikers kunnen zijn. 
Dank, alvast! 
 
 
 
 

 

 

 

Ik wil streven, rein te leven, 

volgen steeds Uw wil. 

In mijn hand’len en mijn wand’len 

need’rig zijn en stil 

 

Eens verloren, ben ‘k herboren 

tot de zaligheid. 

Jezus’ sterven, deed mij erven 

d’ eeuw’ge Heerlijkheid! 

 

Komt, met moed, de vijand tegemoet 

met het zwaard des Geestes hem begroet. 

‘k Blijf geloven, mij wacht boven 

d’ eeuw’ge Heerlijkheid! 
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PREDIKBEURTEN  

  

 
 

 

 1 jan ds. J. Schotanus zending 

   *koffiedrinken na de dienst 

 

 8 jan br. J. Brouwer leprazending 

 

 15 jan ds. J. Schotanus diaconie 

 

 22 jan ds. J. Schotanus verwarming 

 

 29  jan ds. de Klein noodfonds Pakistan 

 

 5 feb ds. J. Schotanus buitenlands diaconaat 

   * koffiedrinken na de dienst 

 

 12 feb ds. J. Schotanus zending 

 

 19 feb  br. van der Wal  bloemen 

 

 26 feb ds. J. Schotanus diaconie 

 

 5 mrt ds. J. Schotanus Christenen voor Israël  

   * koffiedrinken na de dienst 

 

 12 mrt ds. J. Schotanus zending 

 

 

 

 

In januari en februari beginnen de diensten om 10.00 uur 


