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In het midden van de nacht, 
Heer, fluister ik Uw Naam heel zacht. 

Want U neemt mij aan zoals ik ben: 
U kent mij zoals niemand kent. 

Ik ben bang, Heer, want de nacht is kil 
en koud, zo benauwd. 

Ik hoor alleen maar stilte. 
 

De mensen gaan gewoon maar door, 
er is niemand die mij hoort, 

niemand die mij verwarmen kan. 
Heer, wat duurt de nacht ontzettend lang! 

Want ik zie geen ster aan de donkere hemel 
staan, zelfs geen maan. 

Ik hoor.alleen maar stilte. 
 

Maar in de stilte zegt U mij: 
Mijn lieve Kind, Ik ben dichtbij. 

In de stilte zal Ik bij je zijn, 
met je delen in je angst en pijn. 

Door te zwijgen zal je horen wat Ik wil. 
Wees daarom stil; 

Ik spreek tot jou in stilte  

  

 

 



14 

 

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Prot. Evangelisatie 
Vereniging van Geesbrug, e.o. en verschijnt 12 x per jaar. 
 
Zie voor meer informatie http://www.pkngeesbrug.nl 
 
Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws. De-
ze ligt in de hal voor in de kerk.  
 
Aantal exemplaren 125. 
 
Financiële bijdrage t.b.v. dit blad kunt u overmaken naar onze    
Penningmeester   o.v.v. Bijdrage Hervormd Nieuws.  
 
Redactie:  Dhr. J. Giethoorn  Mevr. A. Bruinsma 
   Mevr. M de Jonge Dhr. R.J. Kregel 
      
Of via mail:  hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com 
 

De copy voor de uitgave van September kunt U 
inleveren voor: Vrijdag 28 Augustus 2020 

 
Past.medew.:  Mevr. v/d Scheer – v/d Hoek 

    Tel: 0524 57 10 04 

Penningmeester:  Dhr. L. Bruinsma 

    Postbank:  NL 98 INGB 0000885030  

    Rabobank: NL 49 RABO 0377201715  

    Anbi nummer: 002638691    

    Rabobank Diaconie: NL 21 RABO 0377203092 
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Vakantie 

We trekken door ons mooie land, 

een streek van bloemen, zee en strand, 

met duinen, bossen tegelijk, 

Wat zijn wij in ons landje rijk. 

 

We rijden, fietsten, lopen veel, 

bezichtigen haast elk kasteel, 

gebouwen, kerken zeer in trek, 

aan monumenten geen gebrek. 

 

Vakantie is een ruim begrip, 

we spoeden ons van trip naar trip, 

geen tijd meer over voor wat rust. 

Zijn wij ons daarvan wel bewust? 

 

Vacant zijn is toch: zónder werk? 

Zo’n periode maakt ons sterk. 

Ook Gód gunt ons zo’n stille tijd, 

juist Hij heeft ons die rust bereid. 

 

Hij zegt ons in Zijn dierbaar Woord: 

“Kom hier en rust wat in dit oord,  

want wáre rust vindt u in Mij,  

daarmee bent u pas waarlijk vrij”. 

  Aagje Lingen 

http://www.pkngeesbrug.nl
mailto:hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
mailto:scriba@pkngeesbrug.nl
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Kerkschoonmaak 
 
Wk 25 – 29  Mevr. D. Kuiper  
    
     Mevr. A. Sok   
      
Wk 30 – 34  Mevr. B. Kregel  
       
        Mevr. F  Pol  
 
Wk 35 – 40  Mevr. F Tichelaar  
        Mevr. G v/d Weide    
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Meditatie:   
 
 

“Uw God is mijn God “ 

Ruth 1 : 11 – 17 
 
We willen een ogenblik stilstaan bij de woorden van Ruth …. 

   “Uw  God  is  mijn God “ 

Het boek Ruth is een klein boekje in het oude testament, het is haast 
een kleine roman, een boek vol vreugde en verdriet. 

Het boek kijkt over de grenzen van Israël, het beloofde land heen. 

Het gaat over een heidense vrouw die de grootmoeder van David wordt. 

Het begint met de trieste geschiedenis van Naomi, die haar man en haar 
twee zoons verliest tijdens hun verblijf in het land Moab.   

Daar zijn ze vanuit Bethlehem naar toe getrokken vanwege de hongers-
nood. 

Ze hebben daar ongeveer tien jaar gewoond. 

Als de hongersnood voorbij is gaan ze uiteindelijk toch weer terug.  

Naomi’s schoondochters gaan ook mee, dat zijn twee vrouwen uit het 
land Moab: Orpa en Ruth.  

Halverwege de reis naar Bethlehem moeten ze kiezen wat ze willen,  
meegaan met Naomi  of  blijven in het land Moab. 

Op aandringen van hun schoonmoeder kunnen ze beter in Moab blijven 
en moeten ze terugkeren, maar Orpa en Ruth willen daar niks van we-
ten, en met verheven stem zeggen ze  allebei: Wij gaan met U mee te-
rug naar uw volk …. 

Maar Naomi blijft aandringen en tenslotte gaat Orpa terug en blijft in het 
land Moab, maar Ruth wil daar niets van weten, zij blijft trouw aan Na-
omi, want waar zij heen gaat zal  Ruth  ook heen gaan want  zegt  zij:” 
Uw volk  is  mijn  volk  en Uw God  is mijn God”.   

Zo gaan die twee verder en keert Orpa terug.  

Wat een geweldige belofte is dat van Ruth, “Uw God is mijn God….  
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Gemeente wat zouden wij doen als we nu zouden moeten kiezen, aan wel-
ke kant staan wij dan? Kunnen wij ook zeggen Uw God is mijn God of staan 
wij aan de kant van Orpa, die vast zit aan het verleden en terug gaat naar 
het land van de afgoden?  

Ruth kijkt niet achterom, die blijft niet bij het verleden staan ondanks alles 
wat er gebeurd is. Met haar vele verdriet gaat zij mee naar Bethlehem, naar 
de God van Israël, naar de Levende  God. 

Achterom zien en terugkeren naar het verleden helpt ook nu niet, ook wij 
moeten vooruit zien en de weg van Ruth kiezen, de weg van het geloof in 
Jezus Christus. 

Ook al hebben we misschien vele tegenslagen gehad in ons leven, toch 
moeten we  vertrouwen op de God van Israël. Bij Hem kun je schuilen en 
bij Hem kun je met al je zorgen  en al je verdriet terecht!  

Hij heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden om ons te redden en te ver-
lossen van al onze  zonden en schuld. Hij heeft alle schuld op zich geno-
men, ook die van U en van mij. Hij heeft  zelfs zijn leven voor ons gegeven 
aan het kruis op Golgotha. 

Blijkbaar heeft het grote geloof van Naomi in de levende God Ruth nieuws-
gierig gemaakt …..want ondanks de vele tegenslagen en het intens diepe 
verdriet van Naomi blijft Naomi  vertrouwen op de beloften van God. Door 
haar vaste geloof heeft zij andere mensen het  goede voorbeeld gegeven. 
Wij kunnen allemaal jaloers zijn op haar ijzersterke vertrouwen in  haar 
Heer en Heiland.  

Hoe staat het met ons? Hebben wij al andere mensen nieuwsgierig ge-
maakt naar de God van Israël? Het is geen gemakkelijke taak, maar Jezus 
zelf wil ons daarbij helpen als wij Hem daar  biddend om vragen! Laat ons 
aller bede dan ook mogen zijn:  

Heer wilt U ons helpen om op die smalle weg te gaan die ons leidt naar het 
eeuwige leven? 

       Geesbrug, Aaldert Koops 
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Roosters 

Bloemengroet 
  5  Juli    Mevr. J. Jonkman 

12  Juli   Kerkenraad  

19  Juli   Mevr. J. Wasse  

26  Juli   Mevr. I. van Dalen  

 

 

  2 Augustus  Mevr. B. Kregel 

  9 Augustus  Mevr. A. Sok   

16 Augustus     Mevr. G. Giethoorn 

23 Augustus   Kerkenraad (A. Bruinsma) 

30 Augustus  Mevr. A. Sok 

 

  

  6  September  Mevr. G. Giethoorn  

13  September  Kerkenraad (C. Wasse) 

20  September   Mevr. J. Jonkman  

27  September  Dhr. J. Giethoorn 

 

USB stick rondbrengen 
 
Juli:    Dhr. H. Giethoorn 

Augustus:   Dhr. H. de Jonge 

September:   Dhr. J. Jonkman 
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Van de redactietafel 
 

Blij dat we weer een beetje terugkeren naar normaal . Zoals u ziet 

krijgt het Hervormd Nieuws ook weer een beetje de uitstraling als 

vanouds.   

Het Hervormd Nieuws wordt altijd op de eerste zondag van de 

maand uitgegeven en is ook digitaal te lezen, kijk daarvoor op de 

website:  http://www.pkngeesbrug.nl/ 

 

De copy voor de uitgave van September  kunt U 
inleveren tot: Vrijdag  28 Augustus  2020 

 
We willen een ieder een hele fijne zomervakantie 

toewensen en blijf goed voor elkaar zorgen 

Kerkenpad 
Namens de verschillende kerken moeten wij jullie meedelen dat 
wij dit jaar geen Kerkenpad kunnen organiseren omdat wij ook 
de corona maatregelen in acht moeten nemen er is in verschil-
lende kerken haast geen mogelijkheid om de 1.50 meter afstand 
te bewaren ook het toiletbezoek word voor sommige kerken 
waar 70 of 80 mensen komen al moeilijk en ook kunnen wij dan 
niet op een goede manier met elkaar in gesprek gaan over het 
kerk zijn en waarom wij ieder jaar Kerkenpad organiseren Wij 
hopen dat het volgend jaar wel weer mogelijk is en dan willen 
wij het graag weer organiseren 
 
Namens de mensen van Kerkenpad 
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Kerkdiensten 
 

 
Juli 2020 
 
Zondag 5 juli 2020 
 10.00 uur: Kandidaat J. Schraal, Urk 
 Extra collecte: Kerk extra 
 
  

Zondag 12 juli 2020 
10.00 uur: dhr. W. Kelder, Hoogeveen 

 Extra collecte: Onderhoud orgel 
 
 

Zondag 19 juli 2020 
 10.00 uur: Dhr. J. de Vries, Urk 
 Extra collecte: Kerk extra 
 
 

Zondag 26 juli 2020 
 10.00 uur: Ds. H. Knegt, Erica 
 Extra collecte: Diaconie 
 

Augustus 2020 
 
 

Zondag 2 augustus 2020  
 10.00 uur: Ds. J. Theding van Berkhout-Fabius 
 Extra collecte: Onderhoud gebouwen 
 
 

Zondag 9 augustus 2020 
10.00 uur: Dhr. R. Schonewille, Geesbrug 

 Extra collecte: Kerk extra 
 
 

Zondag 16 augustus 2020 
 10.00 uur: Kandidaat J. Schraal, Urk 
 Extra collecte: Liturgiecommissie 
 
 

  
 

http://www.pkngeesbrug.nl/
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Vervolg Kerkdiensten   
 
 
Zondag 23 augustus 2020  

10.00 uur: Mevr. W. v d Scheer- v d Hoek, De Krim  
 Extra collecte: Kerk extra 
 
 

Zondag 30 augustus 2020  
10.00 uur: Dhr. W. Kelder, Hoogeveen (voorbereiding Hei-
lig Avondmaal)  

 Extra collecte: Diaconie  

 

Zondag 6 september 2020 
10.00 uur: Ds. J.J. van der Wilden (Viering Heilig Avond-
maal) 

 Extra collecte: Avondmaalscollecte  
 
 
 
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zoals een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 
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Jubilea 
 

 Op 16 juli 2020 hopen dhr. J.H. Gijmink en mevr. W.J. 
Gijmink-Stokreef, Coevorderstraatweg 25a, hun 50- jarig 
huwelijk te gedenken. 

 Op 17 juli 2020 hopen dhr. J. Strijker en mevr. J. Strijker-
van Putten, Coevorderstraatweg 36, eveneens hun 50- 
jarig huwelijk te gedenken. 

Wij wensen u een heel mooie dag met allen die u lief en dier-
baar zijn en Gods zegen op uw verdere levensweg. 

 

 

 

 

 

 

Juicht aarde, juicht alom de Heer, 

dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 

Komt nadert voor zijn aangezicht, 

zingt Hem een vrolijk lofgedicht 
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Verjaardagen  

 
• Mevr. A de Weerdt, Beatrix, te Hollandscheveld, hoopt op 7 juli 

haar 95e verjaardag te vieren. 
• Dhr. J. Hekhuis, Verl. Hoogeveensevaar 95, hoopt op 23 

augustus zijn 83
e
 verjaardag te vieren. 

• Mevr. G. Schonewille-Mulderij, Kanaalweg 34, hoopt op 29 
augustus haar 83

e
 verjaardag te vieren 

Wij wensen deze drie jarigen een heel mooie dag met allen die 
u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. 

 
 
 

Samen in de Naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zij eer. 

 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 

Huisregels in Coronatijd 
 

* Wanneer u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn,    
koorts heeft of u zich anderzijds niet fit   voelt blijft u thuis! U 
volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM 
 
* U probeert te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van per-
sonen die niet tot uw huishouden  horen. 
 
* Kinderen zijn welkom, maar er is geen oppas- en kinderne-
vendienst. 
 
* Bij het betreden van het kerkgebouw desinfecteert u uw han-
den met de daarvoor bestemde  handenalcohol en neemt u 
plaats op de zitplek die u wordt aangewezen door de gasten-
wacht.   U neemt uw jas mee naar uw zitplek. 
 
* De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld! 
 
* Er wordt tijdens de eredienst niet gezongen! 
 
* Na de dienst verlaten we van achteren naar voren per rij de   
kerkzaal, te beginnen rechts achterin (kant van de bediening 
geluidsinstallatie). 
 
* Bij de uitgang is er de mogelijkheid om uw bijdrage in de daar       
voor bestemde collectezakken te  stoppen. 
 
* U verlaat de kerk en gaat zoveel mogelijk direct naar huis. 
Buiten een praatje maken mag, mits op    1,5 meter afstand van 
elkaar, en zonder dat andere gemeenteleden hier hinder van 
ondervinden. 
 
* Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken, indien no-
dig kunt u gebruik maken van het toilet  bij de consistorie.  
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Van onze Kerkenraad 
 
We hebben de eerste kerkdiensten volgens de richtlijnen van de 
RIVM alweer achter de rug. 
Het is anders dan anders, maar gelukkig kunnen we samenkomen om 
elkaar te bemoedigen en te luisteren naar Gods woord. 
Zingen zit er helaas nog niet in, maar via de beamer wordt dit goed 
opgelost. 
Op de kerkenraadsvergadering van 30 juni bespreken we hoe we in-
vulling kunnen geven aan de Heilig Avondmaal viering. 
De opnames gaan via de USB-sticks rond en de zondagse bloemen-
groet van de gemeente wordt ook weer rondgebracht door de bloe-
mencommissie. 
Ook tijdens de vakantiemaanden juli en augustus gaat dit door. 
Heeft u behoefte aan een gesprek, telefonisch of persoonlijk, maar 
dan volgens de richtlijnen, laat dit dan weten aan de kerkenraad of 
aan Wollie van de Scheer persoonlijk. 
 
Kunt u om wat voor reden niet naar de kerk komen dan verzorgd de 
Protestantse Kerk  in samenwerking met de EO de komende zonda-
gen meditaties op televisie. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 
9.20 uur. 
 
De kerkenraad wenst iedereen D.V. een mooi vakantie, rust goed uit 
en kom gezond terug. 
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Gemeentenieuws 
Dhr. H. Giethoorn moest na een ongelukkige val van de ladder 
opgenomen worden in het ziekenhuis te Zwolle. 

Op het moment van dit schrijven is hij gelukkig weer thuis aan 
de Verl. Hoogeveensevaart 134  om verder te herstellen, maar 
dit zal nog wel enige vergen. Rust, rust, rust is het advies van 
de doktoren. 

Henk is heel dankbaar dat het zo afgelopen is. wij wensen jou 
en ook je vrouw Gods onmisbare nabijheid toe. 

Ook willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te 
kampen hebben met hun gezondheid en aan onze gemeentele-
den die zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.  

Vooral in deze “Coronatijd” wanneer maar beperkt bezoek mo-

gelijk 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 
 

*Mevrouw A. de Weerdt  
  Afdeling Goudsbloem Kamer 83 

  Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ Hollandscheveld 

 


