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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 Maart  kunt U inleveren voor:  
 Zondag  28 Februari  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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Overige punten:  
• We hebben besloten om de jaarlijkse ledenvergadering te 
verplaatsen naar komend najaar. Over de datum zult u t.z.t. in-
gelicht worden. 

 
•  
Zoals u weet ligt het in de planning om de kozijnen en ramen van 
de Rank te vervangen voordat we de binnenkant gaan opknap-
pen. De productiedatum van de kozijnen is nog niet bekend, we 
houden u op de hoogte. 

 
•  
Er hangt een spandoek met een Bijbelse tekst erop bij de kerk in 
het frame bij de weg. 
 

 
 
 
Rest mij nog te zeggen dat ik hoop dat we elkaar snel weer mogen 
begroeten tijdens een eredienst. 
 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 

Cindy Wasse 

 

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

Hallo gemeenteleden, 
 

‘‘Geef ons kracht om het vol te houden, 
Vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, 

Geloof om de moed niet te verliezen.’’ 
 
Afgelopen week ontving ik een e-mail van de PKN met onder andere 
bovenstaande tekst. We leven al bijna een jaar in een roerige en 
soms ook angstige en eenzame tijd. Het eind is nog niet in zicht maar 
we mogen vertrouwen op de nabijheid van onze Heer. We mogen er 
op vertrouwen dat God ons ‘stil-zijn’ hoort nu we geen fysieke kerk-
diensten hebben en niet gezamenlijk kunnen zingen. 
 
Inmiddels liggen de feestdagen weer een paar weken achter ons en 
duurt het niet lang meer voordat de 40-dagentijd van start gaat. Net 
als vorig jaar zal de voorbereidingstijd naar Pasen toe anders verlo-
pen dan we gewend zijn. Bij deze editie van het Hervormd nieuws 
heeft u als het goed is de 40 dagen kalender ontvangen, zo kunnen 
we toch gezamenlijk toeleven naar Pasen. 
 
Vanwege de aanhoudende corona-pandemie en de bijbehorende 
maatregelen hebben we als kerkenraad besloten om, in navolging 
van het advies van de PKN, geen kerkdiensten te houden tot en met 
zondag 7 februari. Afhankelijk van wat er de komende weken gaat 
gebeuren, zullen we mogelijk de deuren nog langer moeten ‘sluiten’. 
Hierover zullen we u dan zo spoedig mogelijk informeren. 
 
We hebben het al eerder vermeld, maar blijven het benadrukken 
omdat ons niet alles ter ore komt. Mocht u behoefte hebben aan 
contact met één van de kerkenraadsleden of kunnen we u ergens bij 
helpen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Natuur-
lijk kunt u ook contact zoeken met mw. v.d. Scheer. 
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Meditatie:   

  

          Lucas 19-1-10 

 

Op zijn reis naar Jeruzalem komt Jezus door de stad Jericho. Daar 
ontmoet Hij een zekere Zacheüs,chef van de tollenaars in die 
plaats. De tollenaars haalden voor de Romeinen belastingen op 
bij de mensen en vaak vroegen zij dan veel meer dan nodig was 
en stopten dat in hun eigen  zak …... 
Jezus  reist  bijna  nooit alleen en ook deze keer niet, een grote 
schare loopt met Hem mee al pratend over allerlei dingen. Plotse-
ling staat Jezus stil, wat is er aan de  hand? ...Jezus  kijkt omhoog 
naar een wilde vijgenboom en ziet Zacheüs daar zitten. Zonder 
dat Jezus  gezien heeft dat Zacheüs in de vijgenboom was geklom-
men wist Jezus dat hij in die boom zat .De grote menigte die met 
Jezus meeloopt kijkt verwonderd en wordt plotseling stil, een 
man in de boom maar als ze zien wie het is breken de tongen ook 
weer los. O, het is die Zacheüs, die  tollenaar, daar moeten 
zij  niets van hebben. Immers hij loopt met hun centen op zak, hij 
is rijk geworden van hun geld en dat zijn ze nog niet vergeten. 
Zacheüs is een dief en ze willen  liever direct doorlopen. En  Je-
zus?   Nee, Jezus loopt  niet door. Hij staat stil onder de vijgen-
boom en kijkt Zacheüs aan . ….. 
Maar waarom is Zacheüs  eigenlijk in de boom geklommen, hij 
kan toch ook gewoon zo naar Jezus gaan?  We lezen in de Bijbel 
dat hij klein van gestalte was en hij probeerde te zien wie  Je-
zus  eigenlijk was, hij was echt nieuwsgierig wie die Jezus wel was 
waar zoveel verhalen over werden verteld. En door die grote 
schare die Jezus omringden, was het gewoon onmogelijk gewor-
den voor hem om Jezus te zien, daarom klom hij in een dichte vij-
genboom , onzichtbaar voor de mensen maar niet voor  Jezus. 
Jezus blijft staan en roept: “Kom naar beneden Zacheüs, vlug 
want ik wil vandaag  bij jouw in huis zijn”. Hoe is het mogelijk, Je-
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Het duurt niet lang of Zacheüs is een ander mens geworden. Hij 
maakt schoon schip met zijn verleden omdat Jezus  hem heeft laten 
zien wat liefde betekent. Liefde en Vriendschap. Waar liefde woont 
daar komen mensen tot bekering. 
Mensen zoals Zacheüs zijn er ook nu  nog in deze tijd ….evenals in de 
dagen van Jezus’ omwandeling, is er nu ook een hele grote groep die 
Hem niet kent, of niet willen kennen  …..die keren zich van Hem af 
met een gesloten hart. Als zij Jezus maar konden zien dan zouden zij 
misschien hetzelfde doen als Zacheüs, ook in een boom klimmen om 
toch maar een glimp op te vangen van onze Heiland, maar helaas is 
dat nu niet meer mogelijk. Houd vast aan Zijn Woord en aan Zijn be-
loften ...we hebben allemaal een taak mee gekregen van onze Hei-
land, en dat is niet alleen naar de kerk gaan, nee, er is veel meer te 
doen, iedereen  moet kunnen zien aan ons, welk spoor Jezus in ons 
Leven heeft achter gelaten. De medemens  moet kunnen zien dat we 
Hem ontmoet hebben in al ons doen en laten, in onze omgang met 
anderen liefdevol en zachtmoedig zoals Hij ons geleerd heeft. 
Laat ons allerbede mogen zijn: 

 
Dierb’re Heiland, o heilig mij  

Dat ik als Gij  
Ook in mijn roeping wakker zij . 

 
Geesbrug: Aaldert Koops 
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Nieuwjaar 
 

Als in het jaar dat voor ons ligt, 
soms stormen in het leven komen, 

en in een wankel evenwicht, 
ons d’adem bijna wordt ontnomen; 

 
laat mij dan als een vogel zijn, 

die zich een veilig nest mag kiezen 
bij dreiging uit het luchtdomein, 

waartegen hij het moet verliezen. 
 

En sla Uw vleugels om mij heen, 
die warmte bieden en bescherming; 
een schuilplaats zijn voor menigeen, 
op zoek naar liefde en ontferming. 

 
Dan zal ik met vernieuwde drang 
gesterkt en blij ten hemel stijgen; 
de Schepper prijzend met gezang. 

Ja, zélfs als donk’re wolken dreigen…. 
 

Jelly Verwaal 
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Van onze Penningmeester 

Collecten t/m 31-12-2020 
 

Kerkcollecten    €  172,05 
Deurcollecten    €  129,10 
Kerkcollecten extra   €    63,05 
Dankdagcollecte    €    41,80 
Diaconie     €    15,05 
Avondmaalscollecte  €    25,00 
    ________ 
   Totaal €  446,05 

 
Giften 
 

1 x €  50,00 (Bloemengroet) via Postbank 
1 x €  20,00 (Bloemengroet) via fam. Jonkman 
1 x €  20,00 (Kerk) via Bank 
1 x € 100,00 (Kerk) via Bank 
 
Gemeente, heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven. 
 
Penningmeester, 
L. Bruinsma 
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Kerkdiensten (onder voorbehoud) 

 

Zondag 14 februari 2021   
 10.00 uur: Dhr. R. Schonewille 
 Extra collecte: Kerk extra 

 

Zondag 21 februari 2021  
 10.00 uur: Mevr. W. v.d. Scheer-v.d Hoek, De Krim 
 Extra collecte: Kerk extra 

 

Zondag 28 februari 2021   
 10.00 uur: Dhr. W. Kelder, Hoogeveen 
 (Voorbereiding Heilig Avondmaal) 
 Extra collecte: Diaconie 

 

Zondag 7 maart 2021  
 10.00 uur: Ds. J. Peschar, Hollandscheveld 
 (Viering Heilig Avondmaal) 

Verjaardag 
 

Mevr. J. Schonewille-Stuifzand, Schutsplein 54 te Hoogeveen, hoopt 
op 19 februari haar 86e verjaardag te vieren. 
Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, een heel mooie dag met 
allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levens-
jaar.  

Hoor Gij ons aan! 
Wij heffen onze handen, 

kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
waarmee wij dankbaar voor u staan. 

In stil ontzag 
zijn wij voor U getreden. 

Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
waak met uw ogen nacht en dag! 
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Van onze Kerkenraad 
 

Nieuwjaarsspeech 2021 

 

Dat begint eerst met terugkijken. 12 Maanden geleden dachten we 
nog dat het een mooi jaar zou worden met veel plannen en ideeën. 
En we zeiden: ik vertrouw op U, Jezus. Ik dank u voor alles, ook als 
we het moeilijk hebben. Nu kijken we terug en vinden het een raar 
jaar. Intelligente lockdown. Kerken dicht of diensten met strenge 
regels volgens het RIVM. Zelfs de Kerstnachtdienst in de Tiphof ging 
niet door. Nu kijken we vooruit. Een nieuw jaar, waarin we begin-
nen met een lockdown en gesloten deuren van onze dorpskerk. 
Maar ook nu moeten we God danken. Zelfs in deze rare tijd. Juist 
nu moeten we vertrouwen op Jezus. 
We zijn dankbaar dat er een vaccinatie is en dat de vooruitzichten 
goed lijken. We gaan weer rustig aan plannen maken en doelen 
stellen. Als kerkenraad hopen we ten eerste dat we weer snel sa-
men kerkdiensten kunnen bezoeken. Daarna dat we weer samen 
mogen zingen. Dat er weer pastorale bezoeken kunnen worden af-
gelegd. En dat de jeugdclubs en Emmausgroep weer mogen plaats-
vinden. Dat er weer diaconale acties mogen plaatsvinden voor de 
goede doelen. Laten we de Heer hierom vragen. Want Jezus zei: 
wat wij Hem ook vragen, Hij zal het ons geven in Mijn naam. 
Ook hebben we als kerkenraad doelen om te verwezenlijken. De 
Rank wordt gerenoveerd. Er komen nieuwe aluminium kozijnen in 
met thermopane ramen. De draagbalken van het podium moeten 
worden vervangen. En vervolgens van binnen worden opgeknapt en 
afgewerkt. Een grote klus dus. 
We zitten ook met een uitdaging: kerkenraadsleden. Afgelopen jaar 
geen verkiezingen gehouden i.v.m. de rare situatie van Covid19. 
Maar er zitten enkele kerkenraadsleden al een hele tijd achtereen 
in de kerkenraad en verdienen ook een pauze. Het zou mooi zijn als 
er gemeenteleden bereid zijn om dit tijdelijk over te nemen. Mocht 
het zo zijn dat u best voor een bepaalde tijd een plaats wil innemen 
voor iemand, geef dit dan aan ons door. 
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Gemeentenieuws 
 

Mevr. F. Jansen, Coevorderstraatweg 22, is na een ongelukkige val in 
het ziekenhuis opgenomen met een heupfractuur. Gelukkig mocht ze 
huiswaarts keren en hier verder revalideren met behulp van thuis-
zorg. We wensen u een spoedig herstel en Gods zegen toe. 
Mevr. J. Haveman, Meidoornlaan 7, is afgelopen weekend weer opge-
nomen in het ziekenhuis te Emmen. Er zijn ernstige zorgen omtrent 
haar gezondheid. Wij dragen haar, en haar familie op aan de Hemelse 
Vader.  
Maar we willen ook denken aan gemeenteleden die thuis te kampen 
hebben met hun gezondheid en aan onze gemeenteleden die zijn op-
genomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.  
Vooral in deze “Coronatijd” wanneer maar beperkt bezoek mogelijk 
is, wordt een kaartje of telefoontje extra op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 

Beatrix Olden Kinholt 

Mevr. J. Schonewille Mevr. J. Otten – Anninga 

Appartement 23 Kamer 120 

Rieghoogtendijk 61 Kemperstraat 2 

7913  TZ  HOLLANDSCHEVELD 7901 CB  HOOGEVEEN 
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Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd? 

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. 
Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je 
stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv 
of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, 
na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. 

 

Iedere lezer van het Hervormd Nieuws 
ontvangt een 40 dagen kalender. 

 

Van onze Diaconie 

 

Beste vrijwilliger / diaconie, 
  
In januari bent u gewend van ons dat u informatie krijgt over de ko-
mende stroopwafelactie. 
Zoals u weet is door Corona vorig jaar de stroopwafelactie en de va-
kantieweek niet door gegaan. 
Omdat we nog steeds met het virus en de daarbij behorende maat-
regelen te maken hebben lijkt het ons niet mogelijk om de stroop-
wafelactie op het gebruikelijke tijdstip in april te houden. 
Daarom stellen wij de stroopwafelactie uit tot ergens in juni. Ho-
pend dat het dan wel door kan gaan. 
  
We houden u op de hoogte. 
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Namens de kerkenraad willen we iedereen bedanken voor jullie inzet 
in het afgelopen jaar en hopen dat jullie dit met dezelfde liefde  doen 
voor het komend jaar.  

Langs deze weg wensen wij u een voorspoedig en gezond 2021. 
De zegen van God, wensen wij u toe, weet dat Hij u nooit verlaat. De 
zegen van God blijf bij u, overal waar u gaat.  
 

Ik vertrouw op U, 
ik vertrouw op U, o God 

U geneest mijn ziel, 
U geneest mijn ziel, o God. 
Mijn hoop is op U, de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft; 
mijn hoop is op U, 

mijn Schepper, mijn Rots en mijn Heil.  
Ik vertrouw op U,  

ik vertrouw op U, o God. 
Heer, ik schuil bij U, 

Heer, ik schuil heel dicht bij U. 
Mijn hoop is op U, de Heer 

die de hemel en aarde gemaakt heeft; 
Mijn hoop is op U, 

mijn Schepper, mijn Rots en mijn Heil. 
Ik vertrouw op U, 

ik vertrouw op U, o God. 
 
Namens de kerkenraad: 
Jantinus Jonkman, voorzitter 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/#vraag-651
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Rondom de Kerk 

IK BEN ER VOOR JOU ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID  
 

Er zijn zóveel mensen die wachten op een een warm woord, een 
goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Mol-
davië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of 
bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven 
van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongeri-
gen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevange-
nen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de 
dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en 
stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door 
barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. 
Doe mee! 
 

9 

 

Mattheüs 25 
 

 ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 
ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. 
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Mattheüs 25: 35,36 Ze 
zijn misschien wat in het vergeethoekje terechtgekomen, maar wie 
een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen in-
loopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van 
barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie 
geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke 
vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan 
de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je 
zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals 
Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefheb-
ben’. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen 
gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn 
om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken 
van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leer-
lingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder nie-
mand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus 
treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de ge-
slaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel 
vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet 
komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen om-
kijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.  
 
Wat is de Veertigdagentijd?  

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van 
oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil 
bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en 
ver weg. 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/#vraag-647

