
  

 

 

Twee handen, 10 vingers 
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol 
klachten. Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de 
dokter. 
De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichame-
lijke klachten. 
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde, dat ik 
me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zo-
veel bekenden weggevallen zijn. Dat is inderdaad een hele hand 
vol, zegt de dokter. 
Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. Dat zijn mijn 
zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. Graag, zegt de arts. 
De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, 
dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De derde, dat er men-
sen om mij heen zijn die me helpen. De vierde, dat ik de laatste tijd 
gespaard ben van nog meer ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik 
voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen. 
De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: 
Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen ge-
droogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die 
weten wat leven is. 
En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen 
vouw tot een gebed? Neen,” zegt de dokter.  
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met 
de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vin-
gers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegenin-
gen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. 
Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen. 
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar 
in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook 
minder zwaar. 
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand 
tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn 
eigen gedachten zitten. 
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God zal voor ons zorgen 

Voor de wezen is Hij een vader,  

voor de weduwe een hoofd van het gezin. 

Wie eenzaam is, neemt hij op in zijn huis. 

Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis. 

 

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

 

Voor de bange is Hij een schuilplaats, 

voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit. 

Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond. 

Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op. 

Hij zal over ons waken 

ieder uur van de nacht. 

Onze God gaat niet slapen. 

Hij houdt de wacht. 

 

http://www.pkngeesbrug.nl
mailto:hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
mailto:scriba@pkngeesbrug.nl
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Een gebed voor onze wereld: 
 

God, U allen bent eer, glorie en lof waardig. 

Met U kunnen we elke storm overwinnen - zo ook de wereldwijde 

impact die COVID-19 op onze wereld heeft. 

 

Op dit moment vragen we U om: 

 

Genees hen die ziek zijn en bescherm hen die dit niet zijn. 

 

Geef onze leiders extra wijsheid bij het navigeren door deze pande-

mie en economische onzekerheid. 

 

Versterk Uw wereldwijde kerk. Openbaar ons hoe we samen kunnen 

werken om te voldoen aan de behoeften van mensen om ons heen. 

 

Kalmeer onze angsten. Vul ons met Uw hoop, vreugde en vrede, ter-

wijl we op U blijven vertrouwen. 

 

Gebruik deze pandemie om de weg vrij te maken voor geestelijke 

vernieuwing. We willen dat Uw glorie, kracht en genezing gezien 

wordt. 

Kom, Here Jezus, kom. 

In Jezus’ naam, amen. 
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Meditatie:   
 

Handelingen 8 : 26—40 
 

Een  lift …. 
 

Het valt niet mee om onder zware druk het evangelie van Jezus 
Christus te verkondigen. Dat ondervindt ook de eerste gemeente 
die onder zware vervolging van Saulus en zijn helpers uiteenge-
rukt wordt. In Jeruzalem is geen enkele Christen veilig meer. 
Ook  de Apostelen hebben het erg moeilijk  Vooral na de steni-
ging van Stefanus zijn  ze uit elkaar gegaan maar door de Geest 
Gods geven zij de moed  niet op en blijven de mensen zien 
wie  Jezus Christus is. 
Filippus is niet alleen in Samaria, hij reist ook in de richting naar 
Gaza door God zelf gezonden. Via een engel des Heeren krijgt Fi-
lippus de opdracht om de weg op te gaan die van Jeruzalem af-
daalt naar Gaza. Deze weg is erg eenzaam maar Filippus stond op 
en ging op weg. 
Gemeente, wat een groot geloof en vertrouwen heeft Filippus op 
zijn Heer en Heiland, hij vraagt niet: ”Waarom moet ik daarheen, 
kan  dat  geen ander doen?” Nee hij gaat gewoon! 
Wij zouden nogal wat bedenkingen hebben en bezwaren opnoe-
men maar Filippus is vol van de Heilige Geest die hem de kracht 
en de liefde geeft om deze opdracht blindelings te volbrengen.. 
Hij gaat op weg en komt daar een wagen tegen met daarin een 
minister van financiën, een  Ethiopiër. Deze was naar Jeruzalem 
gegaan om te aanbidden en was nu op de weg terug. Hij heeft 
waarschijnlijk  in Jeruzalem een boekrol gekocht want hij zit te 
lezen in het boek van de profeet Jesaja. Dat is een heel mooi 
boek, dat moet je gaan lezen, hebben ze hem verteld . Maar de 
minister begrijpt er niet zoveel van, het is hem erg onduidelijk. En 
dan ...dan komt het wonderbaarlijke, zo ineens is Filippus aanwe-
zig, want de Geest had tot hem gesproken:  “Treedt toe en voeg 
U bij deze wagen“. Filippus hoort de man lezen en vraagt zomaar  
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zonder zich voor te stellen: ”Verstaat gij wat gij leest? Begrijpt U het 
wel?” Misschien wel wat een brutale vraag zomaar aan iemand ge-
richt die je niet kent maar de Geest Gods maakt mensen vrijmoedig 
… 
“Nee,”  zegt de minister: ”Ik begrijp er niets van maar ga met me 
mee en lees met me, want waar heeft deze profeet het toch over  
…..een schaap dat ter slachting wordt geleid ???” En dan begint Filip-
pus uit te leggen; een preek onderweg. Het gaat over Jezus, de Mes-
sias, het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Ook die 
van deze minister van financiën uit Afrika, want het maakt niet uit of 
je nu arm of rijk bent, blank of bruin, Jezus is voor alle mensen geko-
men om ons allemaal zalig te maken. 
De prediking van Filippus loopt uit op een doopdienst. Zomaar aan 
de kant van de weg blijven ze even stilstaan, vlakbij een rivier en de 
minister vraagt aan Filippus: “ Wat er tegen is dat ik gedoopt word? 
“Indien Gij van ganser harte gelooft, dat wil zeggen met hart en ziel, 
is het geoorloofd om gedoopt te worden.” Deze minister gaf zich 
volledig over aan Jezus en Filippus doopte hem en de Geest nam Fi-
lippus weg en de minister zag hem niet meer en  miste hem nauwe-
lijks, want hij reisde met vreugde verder. In de Tempel te Jeruzalem 
kon hij God niet vinden, daar was hij een buitenstaander, maar dank 
zij Jezus hoort hij er nu ook bij, wat zijn huidskleur ook mag zijn want 
de Geest kent geen grenzen …. 
Kennen wij deze  Jezus ook zo als Filippus? Zijn wij ook zo gehoor-
zaam en vol vertrouwen in Hem om onze opdracht, onze taak te ver-
vullen?  
Het hoeft niet altijd een grote menigte  te zijn waar we Gods bood-
schap verkondigen, natuurlijk  hoe meer hoe beter, maar het kan 
ook  in het klein, bij een alleenstaande  bijvoorbeeld die de weg naar 
Jezus niet erg duidelijk is. Laat ons aller bede mogen zijn : “Heer ver-
vul ons met Uw Geest om de juiste weg te bewandelen en op de 
juiste weg te gaan die Gij voor ons gegaan zijt om ook andere men-
sen op Gods wegen te mogen brengen”. 

Geesbrug: Aaldert Koops 
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Van de redactietafel 
 

Zoals jullie al hebben vernomen worden er geen diensten gehouden 

tot in ieder geval eind Mei. Daarom hebben we niet de roosters mee-

genomen in deze editie van Hervormd Nieuws. We hopen dat 

wanneer er weer diensten gehouden worden we weer de roosters 

kunnen publiceren.  

De copy voor de uitgave van juni kunt U 
inleveren voor: Vrijdag  29 mei 2020 

Wat kunnen we als broers en zussen in Jezus Christus voor elkaar 

doen? 

Stuur een kaartje met een tekst of blijde boodschap naar iemand 

waaraan je denkt. Bel eens iemand op om te vragen hoe het met 

hem/haar gaat, hoe ze met de situatie omgaat, of ze ergens mee 

zitten, of  je ergens mee kunt helpen. Bidden voor deze nare situatie. 
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Pinksteren 

Tien dagen nadat Jezus is vertrokken, gebeurt er weer iets bijzonders: 

de Geest van God komt op aarde. Het is Pinksteren! De vrienden van 

Jezus raken in vuur en vlam, sommigen zelfs letterlijk. Ze vertellen ie-

dereen die het maar horen wil dat God niet boos is, maar van mensen 

houdt. Alle mensen die luisteren, horen de boodschap in hun eigen 

taal. 

De Heilige Geest helpt gelovigen om de ‘Grote Opdracht’ van Jezus uit 

te voeren. Daarom wordt Pinksteren ook wel de geboorte van de kerk 

genoemd. Gefeliciteerd! 

Gods Geest is als een waterbron, 

opwellend toen zijn werk begon, 

want bij het grote schepping feest, 

zweefde alreeds zijn Heil'ge Geest. 

 

Die Geest is als een wind die waait, 

in 't mensenhart Gods woorden zaait. 

Hij trekt waarheen hij ook maar wil, 

en houdt zich voor zijn kind niet stil. 

 

De Geest zet ons in vuur en vlam, 

voor God de Vader en het Lam, 

Hij raakt dan harten, tongen aan, 

om met Zijn woord op weg te gaan. 
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Van onze Kerkenraad 
 

• We hebben, op moment van verschijnen van deze Hervormd 

Nieuws, al 8 zondagen geen samenkomsten gevierd, i.v.m. het 

coronavirus. Het advies is om tot 1 juni geen kerkdiensten te 

verzorgen. 

• De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de 

komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging. Deze 

worden uitgezonden op NPO2 0m 9.15 uur. 

• Afgelopen maand hebben we op alternatieve wijze stil kunnen 

staan bij Pasen. Iedereen heeft een formulier van het Heilig 

Avondmaal ontvangen, en kon zo alleen of samen thuis het 

avondmaal vieren. Liederen zingen en een kaarsje aansteken als 

teken van verbondenheid. 

• Iedere week wordt er op woensdagavond een kwartier lang de 

kerkklokken geluid, om de boodschap te verspreiden van “hoop 

en troost” voor iedereen die te maken heeft met het coronavi-

rus. 

• Deze maand zouden we het avondmaal vieren op 10 mei. Hier-

voor kunt u het formulier weer gebruiken, die u heeft ontvan-

gen, en thuis vieren. 
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Donderdag 21 mei is het Hemelvaart. (Handelingen 1: 1-14) 

Lucas 24: 50-53 

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn han-

den op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen 

heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en 

keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdu-

rend in de tempel waren en God loofden. 

 

Hallo gemeenteleden, 
 
Het is alweer even geleden (3 maart) dat de kerkenraad voor het 
laatst heeft vergaderd. Hier volgt alsnog een kort verslag van de be-
langrijkste punten die aan de orde gekomen zijn. 
 
Na de opening waarin een aantal verzen van Mattheüs 17 centraal 
stonden hebben we als kerkenraad afscheid genomen van diaken Jur-
rie Giethoorn. Onze voorzitter heeft een woord van dank uitgespro-
ken waarna Jurrie een grote bos bloemen overhandigd kreeg.  
Jurrie zal ons bij enkele zaken blijven ondersteunen totdat de vacatu-
re van diaken ingevuld is. Als kerkenraad zijn we hier Jurrie dankbaar 
voor. 
 
Gedurende de vergadering bespreken we onder andere hoe we als 
diaconie zichtbaar kunnen zijn in het dorp Geesbrug. Er komen enkele 
ideeën ter tafel en tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is dit onder-
werp ook ter sprake gekomen. Graag zouden we input van u/jullie 
willen krijgen voor plaatselijke initiatieven die de diaconie zou kunnen 
ondersteunen. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de ker-
kenraadsleden of een e-mail sturen naar scriba@pkngeesbrug.nl. 
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Met zegenende handen ging Hij heen. 

Ze keerden naar Jeruzalem dat uur, 

met de belofte: 'Ik laat niet alleen, 

blijf hopen op Mijn Geest, Mijn vuur.' 

Met blijdschap bleven ze daar wachten 

tot 's Heeren Geest was neergedaald. 

En na tien dagen en tien nachten 

het Pinkstervuur hen had omstraald. 

 

Toen mochten ze zo blij getuigen: 

'Hij is niet dood maar Jezus leeft! 

Laat ieder zich voor Hem nu buigen, 

Hij, die zichzelf gegeven heeft. 

 

De Heer van alle volken 

zal wederkomen op de wolken!' 

 

Zondag 31 mei is het pinksteren (Handelingen 2: 1-13) 

 

Handelingen 1: 8 

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ont-

vangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 

aan de uiteinden van de aarde. 
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Hemelvaart 

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus 

vertrekt naar de hemel. Voordat Hij terugkeert naar boven, geeft hij 

Zijn volgelingen een opdracht: ‘Vertel iedereen dat ik stierf en weer 

ben opgestaan. Vertel dat er hoop is, dat mensen en God weer sa-

men verder kunnen leven.’ 

En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Een wolk onttrekt Hem aan 

het zicht. Terwijl zijn vrienden nog vol verbazing omhoog kijken, ver-

tellen engelen dat Jezus ooit terug zal keren, op dezelfde manier als 

waarop Hij vertrok. Daarom is Hemelvaartsdag meer dan een af-

scheid: het is ook een feest van hoop. Christenen geloven dat er een 

dag komt waarop Jezus terugkeert. 

Ze staarden naar de wolken. 

'Waar was hun Heer gebleven?' 

De Heiland van zovele volken 

was toch weer in hun leven?' 

Een engel sprak hen aan: 

'Wat blijf je toch naar boven staren? 

De Heer is naar de Hemel toe gegaan, 

Hij komt terug zo Hij is opgevaren.' 
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Kerkvisie 
Het heeft wat tijd en moeite gekost maar het onderzoek om het le-
denbestand up-to-date te krijgen is in de afrondende fase. 
De geloofskoffer zal hopelijk binnenkort van gezin wisselen. 
 
Overig: 
* Op 11 februari heeft de jaarlijkse duo-vergadering met Nieuwlande 
plaatsgevonden 
* De jaarlijkse vrijwilligersavond, die gepland stond in mei, zal dit jaar 
komen te vervallen i.v.m. de corona-crisis. 
• Er ligt een offerte voor het vervangen van de kozijnen en het 

glaswerk van de Rank. De kerkenraad  is akkoord gegaan met 
deze offerte en zodra dit weer mogelijk is zullen de vervolg-
stappen  ondernomen worden.  

 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Cindy Wasse 

Verjaardagen  

• Mevr. M. Lunenborg-Blokzijl, Elslaan 8, hoopt op 9 mei haar 82e 
verjaardag te vieren. 

• Mevr. K. Wasse-Kleine, Turfschipper 10, te Hollandscheveld, 
hoopt op 29 mei haar 87e verjaardag te vieren 

 

Wij wensen beide jarigen, ondanks de beperkingen van corona, een 
heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in 
het nieuwe levensjaar.  
 

Ach blijf Gij met Uw zegen 
nabij ons, rijke Heer, 

en schenk ons op Uw wegen 
Uw heilgoed meer en meer. 
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vrijdag 1 mei Handelingen 16:16-24 Voorspelbaar? 

zaterdag 2 mei Handelingen 16:25-40 Vrijheid en recht 

zondag 3 mei Exodus 17:1-7 Water en brood 

maandag 4 mei 
Dodenherdenking 
Exodus 17:8-16 

Ondersteuning 

dinsdag 5 mei 
Bevrijdingsdag 
Psalm 23 

Vredeslied 

woensdag 6 mei 
Exodus 18:1-12 

Familiebezoek 

donder-
dag 7 mei 

Exodus 18:13-27 

Raadzaam 

vrijdag 8 mei Exodus 19:1-15 Communicatie 

zaterdag 9 mei Exodus 19:16-25 Ontzag 

zondag 10 mei Psalm 68:1-19 Samen optrekken 

maandag 11 mei Psalm 68:20-36 Gedragen 

dinsdag 12 mei Handelingen 17:1-9 Schriftbewijs 

woensdag 13 mei Handelingen 17:10-15 

Onderzoek en tegenwerking 

donder-
dag 14 mei Handelingen 17:16-21 

Nieuwsgierig 

vrijdag 15 mei Handelingen 17:22-34 Bekend met de onbekende God 

zaterdag 16 mei Psalm 34 Houvast 

zondag 17 mei Exodus 20:1-17 Gezag 

maandag 18 mei Exodus 20:18-26 Ontzag 

dinsdag 19 mei Exodus 21:1-11 Vrije slaven 

woensdag 20 mei 
Exodus 21:12-27 

Geregelde ruzie 

donder-
dag 21 mei 

Hemelvaartsdag  
Matteüs 28:16-20 Hemel en aarde 

vrijdag 22 mei Psalm 47 Hooggestemd 

zaterdag 23 mei Exodus 21:28-22:3 Vergelding 

zondag 24 mei Exodus 22:4-16 Wat … als … 

maandag 25 mei Exodus 22:17-30 Vreemdelingenwet 

dinsdag 26 mei Exodus 23:1-17 Geen vriendjespolitiek 

woensdag 27 mei 
Exodus 23:18-33 

Onder begeleiding 

donder-
dag 28 mei 

Exodus 24:1-18 Ook een grote daad van God: zijn 
Verbond 

vrijdag 29 mei Ruth 1:1-22 Gelukzoekers 

zaterdag 30 mei Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg 

zondag 31 mei 
Pinksteren 
Ruth 3:1-18 

Nachtelijk gesprek 

Leesrooster Mei 
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Gemeentenieuws 
 

Op het moment van dit schrijven zijn mij gelukkig geen ziekenhuisop-
names bekend. 
Wel willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te kampen 
hebben met hun gezondheid en onze gemeenteleden die zijn opge-
nomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.  
Vooral in deze “Coronatijd” wanneer bezoek niet mogelijk is, wordt 
een kaartje of telefoontje extra op prijs gesteld. 
 

 

 

 

Olden Kinholt 

* Mevrouw J. Otten-Anninga, kamer k 120, 

  Kemperstraat 2, 7901 CB, Hoogeveen,  
 

Beatrix 

* Mevrouw J. Schonewille Appartement 23 

  Riegshoogtendijk 61, 7913 TZ Hollandscheveld 

 

Nader mijn God, bij U, 
zij steeds mijn beê; 

zij t’ levenspad soms ruw, 
gaat Gij maar mee. 

Dan kent mijn ziele rust; 
mij van Uw trouw bewust, 
wacht ik aan blijder kust 

Uw sabbatsvreê. 


