
  

 

Roosters 
Bloemengroet: 
 

  1  November   Mevr. P. Giethoorn 

  8  November  Kerkenraad 

15  November  Mevr. J. Jonkman 

22  November  Kerkenraad 

29  November  Mevr. B. Kregel 

  6  December  Kerkenraad 

13  December   Mevr. F. Tigelaar  

20  December  Mevr. M. de Jonge   

27  December  Mevr. P. Giethoorn  

 

USB stick rondbrengen: 

November   Mevr. J. Wasse 

December   Dhr. J. Schonewille 

 

Kerkschoonmaak: 

Wk 41 – 46   Mevr. M. de  Jonge          
    Mevr. J. Wasse  
 

Wk 47 – 52   Mevr. C. Wasse          
    Mevr. J. Smit  
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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 December /Januari en  
het Kerstnummer  kunt U inleveren voor:  

 Zondag  29  November 2020 voor 20.00 uur 

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 

Secretariaat:  Mevr. C. Wasse (scriba@pkngeesbrug.nl) 

Correspondentieadres:      Coevorderstraatweg 32, 7917 PR Geesbrug 
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Van onze Penningmeester 
Collecten t/m 18-10-2020 
 

Kerkcollecten   €  195,80 
Deurcollecten   €  127,25 
Kerkcollecten extra  €    80,30 
Onderhoud gebouwen €    21,80 
Avondmaalscollecte  €    28,00 
Diaconie    €    13,50 
    ________ 
   Totaal €  466,65 
 

Giften 
 

1 x € 10,- (Bloemen) via fam. Jonkman 
1 x € 15,- (Bloemen) via ….. 
1 x € 20,- (Kerk) via Bank 
1 x € 20,- (Kerk) via Bank 
1 x € 15,- (Bloemen) via fam. Sok 
1 x € 15,- (Kerk) via Postbank 
 
Gemeente heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven. 
Penningmeester,   L. Bruinsma 

Van de redactietafel 
 

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 December/Januari  en 
het Kerstnummer  kunt U inleveren voor:  

 Zondag  29  November 2020 voor 20.00 uur 

http://www.pkngeesbrug.nl
mailto:hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
mailto:scriba@pkngeesbrug.nl
http://www.pkngeesbrug.nl/
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 Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Coevorderstraatweg 46, viert 
vandaag (1 november) haar 87e verjaardag. 

 

 Dhr. H. Kammer, Kanaalweg 4, hoopt op 4 november zijn 84e 
verjaardag te vieren.  

 

 Mevr. A. Pol-Gritter, Berkenlaan9, hoopt op 5 november haar 
87e verjaardag te vieren. 

 

 Dhr. J. van Eck, Meidoornlaan 26, hoopt op 8 november zijn 
83e verjaardag te vieren. 

 

 Dhr. G. Lunenborg, hoopt op 19 november zijn 83e verjaardag 
te vieren. 

 
Wij wensen alle jarigen Gods zegen in het nieuwe levensjaar.  

 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 

waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig 

tot wij in U volkomen zijn 

Verjaardagen: 

Jubileum 
 

Op 21 november 2020 hopen dhr. G. Kats en mevr. L.J. Kats-Pol, 
Verl. Hoogeveensevaart 107, hun 45- jarig huwelijk te gedenken. 
Wij wensen u een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar 
zijn en Gods zegen op uw verdere levensweg. 
 
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend 
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Meditatie:   
 
Meditatie: 

1 Petrus 5: 1-11 

Onbekommerd. 
 

Met een aantal korte vermaningen besluit Petrus zijn eerste brief, 
ze zijn vooral gericht aan de oudsten in de Gemeente, maar ook 
de jongeren worden aangesproken. 
 Te midden van allerlei vermaningen staat aan het slot van deze 
brief een indrukwekkende belofte! “Werp al uw bekommernissen 
op Hem, want Hij zorgt voor u”. 
We hebben allemaal wel eens iets gehad in ons leven waarover 
we ons zorgen hebben gemaakt, problemen,,, die we zelf nauwe-
lijks aan kunnen. Problemen, die we graag kwijt willen of delen 
met een ander, zodat de last lichter is om te dragen. 
Meestal gaan we met onze zorgen en problemen naar iemand die 
wij menen te vertrouwen en die je helpen kan, iemand die met je 
meeleeft. 
Als wij zo iemand kennen is dat een groot voorrecht, maar blijf er 
niet bij stilstaan. Laten we niet menen dat wij daaraan genoeg 
hebben. 
Immers, er komt een tijd, een uur, dat we troosteloos alleen ko-
men te staan. 
Wij mensen kunnen elkaar wel helpen en ondersteunen, maar 
toch alleen slechts werkelijk en blijvend, als we elkaar wijzen op 
Hem, bij wie wij onze moeite en zorg kunnen afleggen. 
‘Werp ze op Mij”, zo nodigt de Here. 
 
Ik las eens van een man die op weg was naar de stad. Op zijn rug 
droeg hij een zware last. Hij was op weg naar de markt om zijn 
waren te verkopen. 
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Toen hij bijna bezweek onder het zware gewicht werd hij ingehaald 
door een boer met paard en wagen. 
De boer liet de wagen stilstaan en stelde de koopman voor om op zijn 
wagen mee te rijden naar de stad. De man ging er graag op in en klom 
op de wagen. 
Toen ze een tijdje gereden hadden, keek de boer eens achterom. Tot 
zijn verbazing zag hij dat de koopman het zware pak nog steeds op 
zijn rug had. Hij kon niet alleen meerijden, maar hij kon ook dat zware 
pak van zijn schouders laten glijden. 
Hij was zo in gedachten verzonken dat hij daar niet aan gedacht had. 
Ik denk dat wij allemaal, en meer dan we willen toegeven, veel op de-
ze koopman lijken. We gaan meestal diep gebukt onder veel zorgen. 
We maken ons zorgen over allerlei dingen: over familieleden, over de 
toestand in de wereld waar allerlei spanningen en oorlogen zijn, hon-
gersnood, aardbevingen, ziektes zoals corona, we maken ons zorgen 
over de kerk. 
Zeker, we weten van het rijke Evangelie van Jezus Christus en wij ken-
nen zijn woord: “Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik 
zal u rust geven”. Maar we vergeten vaak één ding, om werkelijk onze 
zorgen van ons af te werpen en vandaar de oproep en de belofte van 
Petrus: “Werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor 
u”.  
Dat wil dus zeggen: dat wij ze zelf niet langer hoeven te dragen. 
Jezus Christus wil ons helpen met al onze zorgen en onze zware last 
die we met ons meedragen. Hij wil niet alleen helpen dragen, maar 
Hij zorgt er ook voor dat we niet meer te dragen krijgen dan we kun-
nen dragen. Hij zorgt voor ons. Vandaar deze zin: 

“Onbekommerd, …maar alleen met Hem!!!” 
Geesbrug, Aaldert Koops 
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Gemeentenieuws 
 

Mevr. J. Haveman-Keipema, Meidoornlaan 7, is inmiddels weer terug-
gekeerd naar huis. Wat fijn! Na zo’n lang verblijf in het ziekenhuis en 
Weidesteyn. Wij wensen u Gods nabijheid toe bij verder herstel. 
 

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

Vooral in deze “Coronatijd” wanneer maar beperkt bezoek mogelijk 
is, wordt een kaartje of telefoontje extra op prijs gesteld. 
 

Heer, blijf dicht bij mij, daar d’avond snel daalt; 
‘k Ben slechts daar veilig, waar Gij mij omstraalt. 

Blijf daarom dicht met uw licht mij nabij. 
Licht Gij mij voor, blijf, Heer Jezus met mij. 

Heer blijf met mij, daar het noodweer steeds klimt; 
Waar hulp’loos mij het gevaar reeds begrimt. 

Rest hoop en moed mij alleen aan Uw zij, 
Houd Gij mijn hand, blijf, Heer Jezus met mij. 

 

Beatrix 
 

* Mevrouw J. Schonewille Appartement 23 
   Riegshoogtendijk 61, 7913 TZ Hollandscheveld 
 

Olden Kinholt 
 

* Mevrouw J. Otten-Anninga, kamer k 120, 
   Kemperstraat 2, 7901 CB, Hoogeveen,  
 
Wolfsbos  
 

* Mevrouw A. de Weerdt, Kamer 223 
   Valkenlaan 5, 7905 AA  Hoogeveen 
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Eeuwigheidszondag 
 

Zondag 22 november 2020 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Ieder jaar gedenken wij de mensen, die ons dit jaar door de dood zijn 
ontvallen. 
In onze gemeente worden 3 gemeenteleden met name genoemd en 
er worden kaarsen aangestoken 
Degene, die we dit jaar gedenken zijn: 
 

 J. Schonewille-Hoogeveen  Geb: 19-02-1944 Overl: 31-01-2020 
 J. Kuiper Geb: 30-07-1946 Overl: 25-02-2020 
 K. van der Weide Geb: 16-10-1955 Overl: 28-04-2020 
 

Deze dienst is een moment van bezinning, waarin we samen troost 
en bemoediging zoeken. 
Omdat onze Heer al is opgestaan uit de dood, is er ook voor ons uit-
zicht op de overwinning van de dood. 
 

Wees niet bevreesd 
 

Wees niet bevreesd want God blijft voor je zorgen. 
Al zie je niet over de toekomst heen. 

Leef maar vandaag en denk niet te veel aan morgen. 
God is nabij, Hij laat jouw nooit alleen. 

 

Wees niet bevreesd,Hij ziet jou stille tranen, 
Al heb je soms ook nog zoveel verdriet, 

je hoort bij Hem,Hij roept jou steeds bij name. 
God is nabij, Zijn kind kinderen vergeet Hij niet. 

 

Wees niet bevreesd, Al kun jij soms niet verder. 
Al staat je hele wereld ook in brand. 

Hij steunt en draagt je,Hij is jouw Goede Herder. 
God is nabij , Hij houdt je in Zijn hand . 

 

Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven, 
Hij is het die jou van angst en zorg bevrijdt. 
Vertrouw op Hem , Hij zal je nooit begeven,  

God is nabij voor eeuwig en altijd. 
   Via Reinder Schonewille 
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Kerkdiensten 

 

Zondag 1 november 2020  
 

10.00 uur: Ds. H. Knegt, Erica 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Extra collecte: Zending 

 
Zondag 8 november 2020   
 

10.00 uur: Ds. Brandorff, Hardenberg 
Viering Heilig Avondmaal 
Extra collecte: Avondmaalscollecte 

 
Zondag 15 november 2020   
 

10.00 uur: Dhr. J. Schraal, Urk 
Dankdag voor Gewas en Arbeid 
Extra collecte: Dankdag 

 
Zondag 22 november 2020   
 

10.00 uur: Dhr. J. Schraal, Urk 
Eeuwigheidszondag 
Extra collecte: Kerk extra 

 
Zondag 29 november 2020 (1e Advent) 
 

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

 
Zondag 6 december 2020 (2e Advent)  
 

10.00 uur: Ds. H. Knegt, Erica 
Extra collecte: Onderhoud orgel 
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Van onze Kerkenraad 
 

Afgelopen dinsdagavond 13 oktober hebben we als kerkenraad weer ver-
gaderd. De belangrijkste punten die we besproken hebben willen we 
graag met u delen. 
 

* Omdat de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt is van ‘de kerk-
auto’ hebben we besloten om het rooster hiervan te laten verval-
len. Mocht u in de toekomst graag van huis opgehaald willen wor-
den om de kerkdienst te kunnen bezoeken, dan kunt u dit doorge-
ven aan één van de kerkenraadsleden.  Wij zorgen dan dat er ver-
voer geregeld word. Voor alle vrijwilligers die zich de afgelopen ja-
ren beschikbaar hebben gesteld om gemeenteleden op te halen; 
Bedankt! 
* Vanwege de corona-maatregelen liggen de diaconale acties mo-
menteel stil. Dit betekent dat er dit najaar geen stroopwafelactie 
(was afgelopen voorjaar doorgeschoven), droge worstenactie en 
Dorcas voedselactie gehouden worden. 
* Dit jaar valt eeuwigheidszondag op 22 november. In tegenstelling 
tot eerdere berichtgeving houden we alleen op de zondagochtend 
een dienst. Vanwege de corona-maatregelen zal de gang van zaken 
wat anders zijn dan voorgaande jaren. In de hal van de kerk komt 
een tafel met kaarsen te staan, u kunt dan naar behoefte bij bin-
nenkomst een kaarsje aansteken. Zo beperken we de beweging tij-
dens de dienst. 
* Het kinderkerstfeest dat gepland staat op zondag 20 december 
wordt dit jaar een gewone kerkdienst. 
* Vanwege de huidige situatie hebben we besloten om nu geen ker-
kenraadsverkiezing uit te schrijven, maar dit nog even voor ons uit 
te schuiven. 
 

De volgende vergadering staat gepland op dinsdagavond 24 november. 
Heeft u agendapunten, geef deze dan door aan een van de kerkenraadsle-
den of stuur een e-mail naar scriba@pkngeesbrug.nl. 

 Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Cindy Wasse 
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Dorcas Voedselactie 2020 
 

De Dorcas Voedselactie wordt altijd in de week rondom Dankdag 

voor gewas en arbeid georganiseerd. In 2020 is dat van  

1 tot en met 08 november. 

Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. De allerarm-
sten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Een voedsel-
pakket helpt dan enorm. Maar vanwege corona kunnen we die he-
laas dit jaar niet in Nederland inzamelen. Maar we geven niet op. We 
kopen de producten nu niet hier maar in de landen zelf in. U kunt 
ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee? Dit kunt u 
doen door een bijdrage te doneren via www.dorcasvoedselactie.nl of 
op rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 
t.n.v. Dorcas Almere o.v.v. Voedselactie. Alvast bedankt voor u gave. 
 

Rondom de Kerk 
 

Dankstond voor Gewas en Arbeid 
 
Op zondag 15 november 2020 houden wij de Dankdienst voor Gewas 
en Arbeid. 
Aan het eind van het seizoen willen we danken voor alles wat er ge-
groeid is en gebloeid heeft. 
Ook willen we danken voor de arbeid die we mochten verrichten. 
Ja er zijn heel veel redenen om dankbaar te zijn. 
Het is helaas dit jaar anders dan anders, we kunnen deze ochtend 
niet met elkaar koffie drinken en gezamenlijk eten.  
Na de dienst krijgt u een presentje mee. 
Ondanks alles hopen we op een gezegende dienst. 

Van onze Diaconie 
 

 Ons emailadres is: diaconie@pkngeesbrug.nl 

mailto:scriba@pkngeesbrug.nl
http://www.dorcasvoedselactie.nl

