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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 april 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. 2 – maart/april 2023 
 

 

 

 
 

RETOUR 
 
 

 

Op de dag van Jezus’ opstanding lopen twee mannen op de weg van Jeruzalem 

naar het dorp Emmaüs: Kleopas en zijn vriend. Ze zijn volgelingen van Jezus. 

Ze hebben Zijn kruisiging meegemaakt. Ze hebben ook gehoord van de 

ontdekking, die de vrouwen deden al vroeg in de morgen.. Maar wat moet je 

ervan geloven? Somber gestemd gaan ze terug naar Emmaüs. Plotseling is er 

een derde man, een vreemdeling, die met hen meeloopt. Ze zien niet dat het 

Jezus is!                                                                     Lezen: Lucas 24: 25-35 
 

Daar gaan ze weer, de twee Emmaüsgangers: retour Jeruzalem! Nog 

maar nauwelijks in Emmaüs aangekomen, haasten ze zich om de 

discipelen te ontmoeten van wie ze een paar uur geleden afscheid 

namen! In de bijbel is daar een prachtig woord voor: bekering. Dat wil 

zeggen: je omdraaien. Teruggaan. Retour. 

Kleopas en zijn vriend liepen er maar treurig bij. Je kon aan hun 

gezichten zien dat ze niet een blij Paasfeest hadden gevierd. Na de 

sabbat gaan ze met een groot verdriet terug naar huis. Jezus is dood! 

Gearresteerd, verhoord, aangeklaagd, gegeseld, gekruisigd, gestorven 

en begraven. Ja, er zijn nu wel een paar vrouwen die beweren dat Hij 

is opgestaan, maar wat koop je voor die vrouwenpraatjes…? 

Zo gaan ze het leven van alledag weer in. Maar ze hebben niet in de 

gaten dat ze met hun rug naar Pasen lopen! Achter hen breekt Gods 

toekomst aan! Achter hun rug is het Koninkrijk van God boven de aarde 

gekomen, als een bloem in de lente, als de zon in alle vroegte. Jezus is 

waarlijk opgestaan! Maar zij geloven het niet. En ongelovig lopen ze de 

duisternis tegemoet. 

Maar dan verschijnt de Opgestane zelf! En wie Hem ontmoet, komt tot 

bekering, die draait zich om in de richting van Pasen en gaat haastig 

retour. O, zegt het allen dat Hij leeft, dat Hij verrezen is! 
 

Gebed:  Vader, richt onze ogen op Pasen!  

In Uw licht gaat onze toekomst open! 
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BLOEMENDIENST 
 
 

 

 5 mrt zr. S. Leffers 

 12 mrt fam. W. Heij  

 19 mrt zr. Rolinda Salomons 

 26 mrt zr. M. Schotanus-v.d. Maden 

 2 apr zr. G. Hidding 

 9 apr br. J. Schotanus 

 16 apr fam. B. Henssen 

 23 apr zr. S. Leffers 

 30 apr fam. W. Heij 

 

 

PENNINGKLANKEN 
 
 

 

 

 

Nagekomen kerstcollecte NN € 25,00 

Collecte zending 2x € 53,50 

Collecte Lepra zending € 21,55 

Gift NN € 50,00 

Dankoffer NN € 100,00 

Collecte NN € 5,00 

Collecte diaconie € 27,60 

Collecte verwarming € 40,70 

Nagekomen collecte verwarming NN € 25,00 

Collecte noodfonds Pakistan € 19,95 

Gift NN € 50,00 

Collecte Werelddiaconaat € 27,50 

Collecte bloemen € 27,00 
 

Alle geefsters en gevers: Hartelijk dank! 

De bondsbijdrage voor 2023 is € 32,97  
 

Penningmeester, G. Hidding 



 4 

  

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 

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

Br. Dreves – Tolhuiswijk 24 – 9665 SC Oude Pekela 
 

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. 
 

Iedere dag is een geschenk van God, 

dank Hem in vreugdevolle dagen. 

Vertrouw op Hem in moeilijke periodes, 

zoek Hem op de drukke momenten. 

Prijs Hem in de vredige tijden 

en onthoud, dat HIJ ALTIJD BIJ U IS. 
 

Met een vriendelijke groet,  

L. Huitsing 
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ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar) 

 
 

18 mrt 82 jaar br. W. Heij 

12 apr 77 jaar zr. F. Heijenga-Wesselink 

17 apr 81 jaar br. B. Henssen 

19 apr 78 jaar  br. J. Fekken 

 5 mei 94 jaar zr. J. Pijning 
 

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

 

 

KERKDIENSTEN 
 
 

 

Vanwege  de energiekosten hadden we besloten om enkele 

wintermaanden in het achterlokaal de diensten te houden en wel om 10 

uur. Daar zijn we al een poosje mee bezig en dat lijkt goed  te gaan. 

Het is wennen, maar eigenlijk ook best gezellig, zo dicht bij elkaar! 

Omdat je niet weet wat het weer doet in de maand maart, hebben  

we besloten ook in die maand de diensten in het achterlokaal te 

houden. 

Vanaf april houden we onze diensten weer in de kerkzaal. 

Maar……. de eerste dienst van april is een gezamenlijke dienst in het 

gebouw van het Leger des Heils!!! Die dienst begint ook om 10 uur!  

De daaropvolgende dienst is die van Goede Vrijdag; zoals gewoonlijk 

om 19.00 uur in onze kerk(zaal). 

Dan volgt de Paasdienst!!! Maar ….. na een aantal jaren (mede door 

corona) hopen we samen een “ouderwetse” paasmaaltijd te vieren!!!!! 

Daar beginnen we mee om 9.00 uur, waarna onze dienst om 10.00 uur 

begint. De volgende diensten, dus weer in de kerkzaal, beginnen  

om 9.30 uur.  

Mocht dit enige verwarring geven?  

Houd de lijst met spreekbeurten goed in de gaten!!!!! 
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Hij is hier niet, want Hij is opgestaan 

 

Nog eenmaal wilden zij het gadeslaan: 

Het graf, waar zij de Heiland achterlieten. 

Nog eenmaal tranen om Zijn dood vergieten: 

O Heer, hoe kunnen wij dit leed doorstaan! 
 

Verbazing …., ongeloof …., de steen is weg! 

In wanhoop staan de vrouwen daar, verslagen. 

Waar hebben ze de Heer naartoe gedragen? 

Hier werd Zijn lichaam immers neergelegd? 
 

En dan die stem - is het de hovenier? 

Dit gaat toch immers hun verstand te boven? 

- Maar bij zo’n wonder rest nog slechts geloven. - 

Wat zoek je in dit graf? Hij is niet hier! 
 

Nu staan ze daar - van blijdschap zeer ontdaan, 

verdriet verandert in een stralend weten: 

Hij is niet in dit graf, door God vergeten. 

Hij is niet hier, want Hij is opgestaan! 
 

Vol vreugde zijn de  vrouwen heengegaan 

en hebben deze boodschap uitgedragen. 

Hij heeft de boeien van de dood verslagen! 

Hij is niet hier, want Hij is opgestaan! 
 

Hij is niet hier, want Hij is opgestaan! 

Ook nu bereikt ons weer dit woord van Leven. 

Hij, die Zijn leven voor ons wilde geven. 

Hij leeft! Hij is de zin van ons bestaan. 
 

Jelly Verwaal 
 

Gezegende Paasdagen gewenst. 
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PAASMAALTIJD 

 
Ja!!!! Bij leven en welzijn hopen we weer een paasmaaltijd te houden.  

U kunt zich daarvoor bij Gretha opgeven of even op de lijst om u in te 

schrijven voor deelname. Dan kunnen we bij de inkoop daar rekening 

mee houden. 
 

 

LEDENVERGADERING 
 

 

Even een herinnering: op 29 maart hebben we onze ledenvergadering. 

Die begint om 19.00 uur. We worden dan weer ‘bijgepraat’ over de 

gemeente. Heeft u voorstellen voor deze vergadering, dan graag 

uiterlijk! drie weken van tevoren inleveren bij de kerkenraad. 

 
 

 

SZD-NOODHULP TURKIJE/SYRIË     
 

 

 

Syrië en Turkije zijn getroffen door een zware aardbeving. Er zijn 

duizenden doden en gewonden, de ravage is groot. Het bestuur van de 

SZD heeft besloten deze ramp financieel te steunen. We hebben 

alvast vanuit het noodfonds € 10.000 overgemaakt en we vragen u om 

dat bedrag ‘aan te zuiveren’ via een (extra) collecte of door ‘gewoon’ 

geld te doneren. Mocht er meer binnenkomen dan deze € 10.000, dan 

wordt dat ook gebruikt voor ondersteuning van deze omvangrijke ramp. 

De extra collecte wordt gehouden in de dienst van 12 maart. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn bij te dragen aan de collecte en 

wilt u toch een donatie doen, dan kunt u deze overmaken op 

rekeningnummer NL 89 INGB 0000 51 38 76 t.n.v. Stichting voor 

Zending en Diaconaat o.v.v. ‘Noodhulp Turkije/Syrië’. We hopen op een 

goede opbrengst en vragen u ook om de slachtoffers en hulpverleners 

mee te nemen in uw gebeden! 
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PREDIKBEURTEN  

  

 
 

 5 mrt 10.00 uur - ds. J. Schotanus Christenen voor Israël  

   * koffiedrinken na de dienst 

 

 12 mrt 10.00 uur - ds. J. Schotanus noodfonds Turkije/Syrië 

 

 19 mrt 10.00 uur - ds. J. Schotanus goederen Oekraïne 

 

 26 mrt 10.00 uur - ds. Delwig diaconie 

 

 2 apr 10.00 uur - ds. J. Schotanus 

   * dienst bij het Leger des Heils 

 

 7 apr 19.00 uur - ds. J. Schotanus HA dankoffer 

   * Goede Vrijdag 

   * viering Heilig Avondmaal 

 

 9 apr ds. J. Schotanus Paascollecte 

     9.00 uur - * Paasmaaltijd 

   10.00 uur - * Paasdienst 

 

 16 apr 9.30 uur - kap. P. Berkenbosch diaconie 

 

 23 apr 9.30 uur - ds. J. Schotanus verwarming 

 

 30 apr 9.30 uur - ds. De Klein zending 

 

 7 mei 9.30 uur - br. van der Wal diaconie 

   *koffiedrinken na de dienst 

 


