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Wie had er ooit gedacht 
Dat het eens zo ver zou komen? 
Dat alles wat zo gewoon leek 
In één klap helemaal bezweek. 

Zet het u niet aan het denken? 
Wie heeft hier eigenlijk de macht? 
Zijn het de wereldleiders? 
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht. 

We staan met lege handen. 
Er is niemand die een antwoord weet. 
We moeten toch wel gaan beseffen 
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen? 

Want in de hoge hemel. 
Daar zit een machtig God. 
Hij regeert over dood en leven. 
En laat de hele mensheid beven. 

Kom laten we ons dan buigen. 
Voor zulk een groot en machtig God. 
Ons leven leggen in Zijn hand. 
Het hele mensdom, ook ons land. 

Ontferm U over deze aarde. 
Vergeef ons onze schuld. 
Om Jezus wil die met Zijn dood. 
Ons Zijn genade bood. 

Het geeft ons rust in bange dagen. 
Dat U de macht in handen hebt. 
Om in onzekerheid en smart. 
Te schuilen aan Uw vaderhart. 

Marry de Haan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Prot. Evangelisatie 
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Gedicht  
Een virus o zo klein, 
Niet met het blote oog te zien. 
Verspreidt zich wereldwijd. 
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.  

De mens is in de war. 
Hoe zal het ons vergaan? 
Geen vertrouwen in de overheid. 
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt? 

Waar is dat sterke individu. 
Die zelf zijn richting wel bepaalt. 
Zich niets wil laten gezeggen. 
Of een mening op laat leggen? 

Experts moeten hun zegje doen. 
Maar gissen ook maar wat. 
Meer mensen worden ernstig ziek 
Is dit nu al de piek? 

Ziekenhuizen overvol 
Te weinig personeel. 
Is er wel capaciteit genoeg? 
Wat hebben we nog voor de boeg? 

Onzekerheid alom 
De winkels raken leeg. 
De beurzen staan dik in het rood. 
De hele economie is uit het lood. 

Het hele land ligt stil. 
Evenementen worden afgelast. 
We sluiten zelfs de kerken 
Om het virus in te perken. 

http://www.pkngeesbrug.nl
mailto:hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
mailto:scriba@pkngeesbrug.nl


  

 

 

Oproep 
 
Met Pasen hebben we tassen rondge-
bracht met het Hervormd Nieuws, ook 
zat hier bij sommigen een flesje in, zie 
afbeelding. Deze flesjes zijn ons gratis 
aangeboden, als we de lege flesjes re-
tour wilden doen. We hebben nog niet 
alle flesjes binnen. Mocht u er nog een 
thuis hebben, zou u die dan willen inleve-
ren aan de Coevorderstraatweg 30. Er 
staat een krat naast de brievenbus, waar 
u ze kunt inleggen. 
 
Bij voorbaat dank.  

3 

 

Meditatie:   
 

Omzien naar elkaar. 

 

Jezus’ opdracht aan zijn leerlingen 
Matteüs 9: 35 - 10: 42 
 
Juist in deze tijd moeten we naar elkaar omzien. Jezus ziet 
ook hoe moeilijk we het hebben in deze situatie met het co-
ronavirus. Hij ziet ook dat we ons er soms geen raad mee 
weten. Dit maakt Hem bedroefd. Jezus ziet dat er te weinig 
naar elkaar wordt omgekeken. Dat we elkaar meer hulp 
moeten aanbieden. Jezus riep toen zijn twaalf leerlingen en 
stuurde ze erop uit met de opdracht: Ga naar je broeders en 
zusters en vertel hen dat het Koninkrijk van de hemelen 
vlakbij is. Dit is ook de opdracht die Jezus aan jou geeft: zie 
om naar je broeder en zuster in Christus.  
 
Juist in deze tijd komen er allerlei gevoelens naar boven: 
bang, bedroefd, boos en blij. 
 
Mensen zijn bang omdat er veel vragen zonder geruststel-
lend antwoord zijn: kan ik medicijnen blijven krijgen die ik 
nodig heb? Is er voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer 
kan ik naar het ziekenhuis voor onderzoek of uitgestelde be-
handeling. 
 
Mensen voelen zich bedroefd: ik zou zo graag mijn kinderen 
willen omhelzen en onze kleinkinderen willen vasthouden. 
Soms voelen mensen zich boos: op groepen in de samenle-
ving, op de regering, op de kerk, op God…. 
 
En soms is er blijdschap: nu heb ik tijd voor de grote 
schoonmaak, kan ik de tuin eens goed aanpakken. Maar 
hier kun je je weer voor schamen. 
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Zie naar elkaar om. Stel vragen als: hoe voelt deze situatie 
voor u? Wat gaat er in u om? Wie of wat zou u hierbij kunnen 
helpen? Wat kan ik voor u betekenen? 
 
Wees niet bezorgd over wat je moet zeggen. Er staat, dat de 
juiste woorden op het juiste moment je wordt ingegeven. Je 
kunt een gesprek voeren op 1,5 meter afstand, via de telefoon, 
via de app of chatten. 
 

Iedereen, zowel degenen die hulp nodig hebben als voor dege-
nen die hulp verlenen, maak je geen zorgen.  
Jij bent voor God meer waard dan een zwerm mussen. Als je 
er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij Mij hoort, zal Ik 
dat doen bij Mijn hemelse Vader, zegt Jezus. (Matteüs 10: 31-
32) 
 
Ik wens iedereen Zijn vrede toe. 
Jantinus Jonkman 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 14 juni 2020 

10.00 uur: Dhr. K. de Lange, Marknesse 

Extra collecte: Onderhoud orgel 
 

Zondag 21 juni 2020 

10.00 uur: Dhr. R. Schonewille 

Extra collecte: Kerk extra 
 

Zondag 28 juni 2020  
10.00 uur: Mevr. W. v.d. Scheer-v.d. Hoek, De Krim 

Extra collecte: Diaconie 
 

Zondag 5 juli 2020  
10.00 uur: Kandidaat J. Schraal, Urk 

Extra collecte: Kerk extra  
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Roosters 
Bloemengroet 
 

14  Juni    Mevr. G. Giethoorn 

21  Juni    Mevr. B. Kregel 

28  Juni     Mevr. A. Sok   

 

 5   Juli    Mevr. J. Jonkman 

12  Juli    Kerkenraad  

19  Juli    Mevr. J. Wasse  

26  Juli    Mevr. I. van Dalen  
 

USB Sticks rondbrengen 
 
Juni:     Mevr. B. Kregel 

Juli:     Dhr. H. Giethoorn 

 

Kerkschoonmaak 
Wk 19 - 24:   Mevr. G. Giethoorn          
                       Mevr.   I. van Dalen          
 
Wk 25 – 29   Mevr. D. Kuiper     
                 Mevr. A. Sok   
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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 juli - Augustus kunt U 
inleveren tot: Vrijdag  26 juni 2020 

Op dinsdag 28 april 2020 kwam het leven van Koert van der Weide tot 
een einde. De afscheidsdienst is in het dorpshuis de Tiphof gehouden. 
Vanwege Corona in een kleine groep van mensen. Dat was aan de ene 
kant begrijpelijk, maar ook moeilijk voor hen die daarom niet aanwe-
zig konden zijn. In de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij het 
leven van Koert en hebben geluisterd naar door hem gekozen muziek. 
De Bijbel is open gegaan in Mattheus 19, waar staat geschreven dat 
Jezus de kinderen bij Hem liet komen om hen te zegenen. De moeder 
van Koert was een gelovige vrouw. Zij heeft zeker vaak ook voor 
Koert gebeden. Zo bracht zij haar zoon bij Jezus om hem te zegenen. 
Na de afscheidsdienst is het gestorven lichaam van Koert op de be-
graafplaats te Geesbrug in de aarde gelegd. Bij het open graf hebben 
we samen het Onze Vader gebeden. We wensen een ieder Gods liefde-
volle troost en kracht toe, nu zij zonder Koert verder moeten gaan.  

W. v.d. S. – v.d. H.  
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Van onze Kerkenraad 
 
Klokken luiden 

 
Op woensdag 29 april was de laatste “woensdagavondluiding” van 
klokken van hoop. 
De slot luiding heeft plaatsgevonden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 
mei). Voor de laatste keer werden de klokken samen geluid als teken 
van hoop en troost en stonden we stil dat het 75 jaar geleden is dat 
Nederland werd bevrijd en lieten we horen dat we hopen en vertrou-
wen dat we samen Corona kunnen overwinnen! 
 

Begrafenissen 

 
Als kerkenraad willen we u mededelen wat de evangelisatievereniging 
kan betekenen bij het regelen van een begrafenis. Het kerkgebouw, 
de voorganger (voor de dienst van Woord en Gebed) en de organist 
is voor rekening van de evangelisatievereniging. 
 

Onderhoud 

 
Het ligt in de planning, dat in de zomervakantie, de Rank wordt voor-
zien van nieuwe kozijnen en ramen. 
Ook is het de bedoeling dat de kerk een verfbeurt van buiten krijgt. 
 

Examens 

 
Dit jaar waren er geen landelijke examens. Maar toch. 
We hopen dat iedereen die dit jaar examens heeft gedaan zijn ge-
slaagd, met of zonder herkansing. 
Van harte gefeliciteerd. 
Voor degene die het niet gelukt is wensen we dat het volgend jaar wel 
goed komt. 

http://www.pkngeesbrug.nl/
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Hallo gemeenteleden, 
 
Mondjesmaat begint Nederland de draad weer op te pakken nu de 
eerste ‘coronagolf’ voorbij lijkt te zijn. Nadat ook wij weken achter 
elkaar de deuren van ons kerkgebouw gesloten hielden, gaan we deze 
in juni weer openen. Dit alles natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. 
Op zondag 14 juni zal de eerste kerkdienst weer plaatsvinden op de 
gebruikelijke tijd (10:00). 
Er mogen maximaal 30 personen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn 
en daarom hebben wij naast de voorganger, ouderling en diaken 
plaats voor 27 personen. 
U kunt plaatsnemen op de voor u aangewezen zitplekken en we zullen 
de kerk van voor naar achteren vullen. (NB: leden uit hetzelfde huis-
houden mogen naast elkaar zitten en hoeven geen 1,5 meter afstand 
te houden)  
Tijdens de dienst zullen we niet zelf zingen, maar luisteren naar lie-
deren die via de beamer getoond worden. Hierin volgen we het advies 
van de PKN; het lijkt er op dat tijdens het zingen veel meer 
‘virus’deeltjes in de lucht komen en daardoor de kans op besmetting 
toeneemt. 
Er wordt geen psalmlezing door één van ons gelezen en er zal geen 
collecte zijn tijdens de dienst. Bij de uitgang kunt u uw bijdrage in de 
daarvoor bestemde collectezakken stoppen.  
Na de eredienst zal de kerkzaal gereinigd worden. 
 
Wij zijn ons er zeker van bewust dat er binnen onze gemeente veel 
leden zijn die tot de kwetsbare doelgroep behoren. Daarom willen wij 
benadrukken dat u zich niet verplicht moet voelen om naar de ere-
dienst te komen. Wij begrijpen het wanneer u besluit om thuis te blij-
ven!  
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IN MEMORIAM  
 

Op 16 oktober 1955 werd het gezin van Frits en Hennie van der Weide 
uitgebreid met de geboorte van zoon Koert. Samen met zijn vier broers 
groeide hij in Geesbrug op. Het goed hebben samen, met een lach en 
een traan. Naast alle mooie dingen die er waren, is er namelijk ook 
veel verdriet geweest in het gezin van der Weide. Nog maar 24 jaar 
jong verongelukte broer Roel. In 1982 kwam vader van der Weide to-
taal onverwachts te overlijden. En ongeveer 20 jaar geleden moest er 
opnieuw afscheid genomen worden, nu van oudste broer Jan. Deze 
gebeurtenissen betekende voor allen groot verdriet, ook voor Koert. Al 
weten we niet precies hoe hij de dingen beleefde. Wanneer en hoe het 
is opgemerkt is niet bekend, maar al gaandeweg werd duidelijk dat 
Koert meer begeleiding en zorg nodig had. Als kind ging hij eerst naar 
de gewone lagere school, later naar het bijzonder onderwijs vanwege 
zijn verstandelijke beperking. Maar wat had hij een plezier in het le-
ven. Had graag mensen om zich heen. Stond ook graag in het middel-
punt van de belangstelling. Maar liefst 37 jaar heeft hij bij Alescon in 
Hoogeveen gewerkt. Ook was hij lichamelijk niet sterk. Door zijn hele 
leven heen heeft Koert vaak in het ziekenhuis gelegen, voor zijn leven 
werd gevreesd. Ook de artsen stonden steeds weer versteld dat hij er 
steeds weer redelijk goed bovenop kwam. Zo maakte Koert deel uit 
van het leven van familie en vrienden. Met een speciaal plekje bij zijn 
moeder. Samen kwamen ze te wonen aan de Meidoorn. Dat is vast niet 
altijd makkelijk geweest. Niet voor zijn moeder, ook niet voor Koert. 
Want wat is het beste? Maar zo lang zijn moeder kon heeft zij voor 
haar zoon gezorgd. Tot de dag kwam dat het, mede vanwege de  hoge 
leeftijd van zijn moeder, dat het niet langer meer kon. Zo verhuisde 
Koert naar Hoogeveen. Met zijn hele verzameling van auto’s en trek-
kers. De hele kamer stond er vol mee en dat maakte hij allemaal zelf 
schoon. Ook muziek maken was zijn grote hobby. Op z’n mondharmo-
nica en later op z’n keyboard. Heel eenvoudig, maar wat had Koert er 
plezier van. De laatste jaren van zijn leven heeft Koert gewoond in de 
Amsheerd in Hoogeveen. Hij mocht daar graag wonen. De afwisseling 
van gelukkige dagen en dan weer naar het ziekenhuis. Zijn krachten 
namen de laatste jaren van zijn leven meer en meer af. Soms was te 
merken dat hij de  moed kwijt raakte. Door alles wat hij heeft moeten 
meemaken in zijn leven, is het eigenlijk nog wonderlijk dat Koert 64 
jaar is geworden.  
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Verjaardagen  
• Dhr. H. Jansen, Coevorderstraatweg 22, hoopt op 11 juni zijn 81e 

verjaardag te vieren. 
 

• Mevr. A de Weerdt, Beatrix, te Hollandscheveld, hoopt op 7 juli 
haar 95e verjaardag te vieren. 

 

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

Zing mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
zing mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
 
 

Van de Rommelmarktcommissie 
 

Helaas hebben wij moeten besluiten om de rommelmarkt niet door te 
laten gaan vanwege het coronavirus. 
Als commissie vinden wij het niet verantwoord om deze markt te hou-
den omdat wij de anderhalve meter niet kunnen garanderen. 
Wij zouden het fijn vinden als u de spullen nog een poosje zou willen 
bewaren zodat we volgend jaar met nieu-
we moed aan de slag kunnen. 
 

Namens de Rommelmarktcommissie, 
Alie Bruinsma 
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Bloemengroet/USB-sticks/Gastenwacht 
Nu er weer een eredienst gehouden gaat worden, kan de bloemen-
groet ook weer volgens het rooster rondgebracht worden. De bloe-
men worden bij de deur afgegeven waarna u eventueel (op gepaste 
afstand) een praatje kunt maken. 
 
Daarnaast kunnen de USB-sticks ook weer volgens het rooster rond-
gebracht worden, op dezelfde manier als de bloemen. 
Het rooster van de gastenwacht komt t.n.o. te vervallen. Deze taak 
zal ingevuld worden door enkele personen. 
 
Tot slot willen wij u vragen om de huisregels goed door te nemen. 
Deze kunt u vinden op de volgende pagina. Mocht u aan de hand van 
bovenstaande of de huisregels nog vragen hebben, neem dan contact 
op met één van de kerkenraadsleden. 

We hopen op een gezegend samenzijn en kijken er naar uit u te mo-
gen ontmoeten! 
 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Cindy Wasse 
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Huisregels 
 

* 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 personen 
die niet tot uw huishouden  horen. 
 
* Kinderen zijn welkom, maar er is geen oppas- en kinderneven-
dienst. 
 
* Bij het betreden van het kerkgebouw desinfecteert u uw handen 
met de daarvoor bestemde  handenalcohol en neemt u plaats op de 
zitplek die u wordt aangewezen door de gastenwacht.   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 kerk-
zaal, te beginnen rechts achterin     (kant van de bediening geluidsin-
stallatie). 
 
* Bij de uitgang is er de mogelijkheid om uw bijdrage in de daarvoor 
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 nodig 
kunt u gebruik maken van het toilet  bij de consistorie.  
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Gemeentenieuws 
Als Kerkenraad kregen we het droevige bericht dat Koert van der 
Weide is overleden in de leeftijd van 64 jaar. Wij wensen de familie 
Gods nabijheid toe in deze verdrietige tijd. 
Verderop in Hervormd Nieuws volgt een “In Memoriam”. 
Mevrouw A. de Weerdt is verhuisd van Eikenlaan 14 naar huize Bea-
trix te Hollandscheveld. 
Wij hopen dat u zich daar spoedig thuis zal voelen. Gods onmisbare 
zegen toegewenst op uw “nieuwe stek”. 
Ook willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te kampen 
hebben met hun gezondheid en onze gemeenteleden die zijn opgeno-
men 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 
 

*Mevrouw A. de Weerdt  
  Afdeling Goudsbloem Kamer 83 

  Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ Hollandscheveld 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwen naam. 


