
  

 

De copy voor de uitgave van Juni  kunt U inleveren voor:  
 Zondag  27 juni voor 20.00 uur 

 

Datum Bloemen USB Geluid 

  Bezorgen bezorgen verzorgen 

Van de Redactie 
Stuur een bericht, bedankje, gedicht of anders  wat naar 

hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com  

Met z’n allen kunnen we er een mooi  

uitgave van maken. 

Wij wensen u deze maand ook weer veel  Leesplezier! 

Hartelijke groet   

6-6-2021 Mevr. J. Wasse Mevr. B. Kregel Robin 

13-6-2021 Mevr. G. Giethoorn Mevr. B. Kregel Henri 

20-6-2021 Mevr. B. Kregel Mevr. B. Kregel Erwin 

27-6-2021 Mevr. A. Sok Mevr. B. Kregel Jurrie 

4-7-2021 Mevr. J. Jonkman Dhr. H. Giethoorn Robin 

11-7-2021 Mevr. R. Oelen Dhr. H. Giethoorn Henri 

18-7-2021 Mevr. J. Wasse Dhr. H. Giethoorn Erwin 

25-7-2021 Mevr. I. van Dalen Dhr. H. Giethoorn Jurrie 
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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 Juni  kunt U inleveren voor:  
 Zondag 27 juni 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. Sanders-Wasse (scriba@pkngeesbrug.nl) 

Correspondentieadres:      Coevorderstraatweg 32, 7917 PR Geesbrug 
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Ik vraag niet  
om de oogst te zien,  

noch wat mijn inzet worden zal  
en of de Heer,  
een leven lang,  

mijn Heer wil zijn.  
 

Ik vraag niet  
naar een waarborg  

of garantie  
op de belofte  van de steun  

en bijstand  
van hierboven. 

 
Ik vraag niet,  

ik ben jong en ik geloof,  
vertrouw, en ben zeker van mijn God. 

Ik voel Zijn liefde  
om mij heen  

en twee handen op mijn schouders. 
 

Kijk, God,  
het water van mijn doopsel  

is niet  opgedroogd. 
Het werd de lente van mijn leven. 

Straks komt de aar, de vrucht  
en ooit de oogst. 

 
Ik vraag niet, ik geloof. 

Ingezonden stuk: 

http://www.pkngeesbrug.nl
mailto:hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
mailto:scriba@pkngeesbrug.nl
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We denken aan Jezus die ons richting geeft in Johannes 14: 1 
‘Wees niet bang. Vertrouw op God en op Mij’. De Schepper die 
ons adem geeft en alles draagt en behoedt. Voor  
hen die dwars door alles heen op Hem vertrouwen, gaat niets verlo-
ren. Wees maar gerust nu, alles komt goed! Dat deze woorden voor 
Patrick, de kinderen en kleinkinderen tot troost en kracht mogen we-
zen nu zij zonder Janny, hun moeder en oma verder moeten gaan. 
Voor de naaste familie en vrienden. Aansluitend aan de plechtigheid 
heeft de begrafenis in Geesbrug plaatsgevonden. Uit stof zijn wij ge-
maakt en tot stof keert ons lichaam terug. Maar onze levensadem 
keert terug naar God. Dit mag allen tot troost wezen in verdriet en 
gemis.  
W.v.d.S.-v.d.H.  
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Meditatie:   

  
     

 
In de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen. 
 
Psalm 57 : 2 
 
Als je dit psalmwoord leest, zie je een vogeltje voor je. 
Een klein angstig vogeltje. 
Dat klopt ook wel met de situatie waarin de Psalm geschreven is. 
David is op  vlucht voor koning Saul, nota bene zijn schoonvader. 
De relaties in de familie zijn ernstig verstoord door jaloezie en 
achterdocht. 
Saul zit David achterna en daarom heeft David nu zijn toevlucht 
gezocht in een spelonk, een hol in de heuvels. 
En nu hij daar zo weggedoken zit, voelt hij zich als een kleine vo-
gel, verborgen onder de vleugels van het moederdier. 
En hij bidt in de schemering van de spelonk: “Wees mij genadig, o 
God…” 
Soms ben je aan het eind van je krachten. 
Soms weet je niet meer waar je het zoeken moet en je zou het 
liefst wegvluchten, de woestijn in, de eenzaamheid in, weg van al 
die mensen en dingen, die je achterna zitten, je bedreigen, je 
angst aanjagen. 
Is er ergens ter wereld een plekje waar je veilig bent? 
Onder Gods vleugels kun je wonen. 
In zijn liefde vind je altijd een schuilplaats. 
 
O God, ik zoek mijn heil bij U 
In uw hoede alleen voel ik mij veilig thuis. 
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Huisregels in tijden van Covid-19 
 

* Wanneer u klachten heeft van keelpijn, verkoudheid, hoesten,  
    koorts of verlies van reuk/smaak 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 draagt u een mondkapje en  
   desinfecteert u uw handen met  de daarvoor bestemde Handen  
   alcohol. U neemt 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, de liederen zullen  
   geprojecteerd worden via de beamer. 

 

* Na de dienst verlaten we van achteren naar voren per rij de kerk 
   zaal, te beginnen rechts achterin  (kant van de bediening    
   geluidsinstallatie). Tijdens het verlaten van de kerkzaal draagt u    
   een  mondkapje. 

  

* Bij de uitgang is er de mogelijkheid om uw bijdrage in de daarvoor 
   bestemde collectezakken te  stoppen. 

 

* Na de dienst mag u buiten een praatje maken met elkaar, mits op   
   1,5 meter afstand 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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In Memoriam:  
 

Na een periode van afnemende krachten is overleden Janny 
Godschalk - Coelingh, in de nog jonge leeftijd van 64 jaar. Gebo-
ren op 9 april 1957, opgroeiend bij zorgzame ouders, samen met 
zus Bea en broer Cor. Het gezin woonde eerst in Ruinen, na een 
paar verhuizingen kwam het gezin Coelingh te wonen aan de Ver-
lengde Hoogeveense vaart in Geesbrug. Bij de bekende brug. 
Naast dagen van jong, gezond en gelukkig zijn, heeft Janny veel 
moeiten gekend in haar leven. Diep ingrijpende gebeurtenis was 
het stil geboren worden van zoontje Michel. Het was een groot 
verdriet voor haar.  Later werden er twee kinderen gebo-
ren,  zoon Sander en dochter Marissa. Met alle ups and downs, 
met familie en vrienden goed hebben en moeilijke tijden kennen. 
In 2000 ontmoette Janny in Patrick Godschalk opnieuw de liefde, 
in 2001 zijn zij getrouwd. Dit betekende een keerpunt in haar le-
ven. Al het andere dat was geweest, verdween wat meer naar de 
achtergrond. Een nieuwe hoopvolle toekomst! De vreugde toen 
de kleinkinderen geboren werden, wat was zij trots op hen! Aan 
de ene kant heeft Janny geen makkelijk leven gehad, maar er was 
ook veel dankbaarheid voor al het goede. Herinneringen die nu zo 
kostbaar zijn. In de zomer vorig jaar bleek Janny zeer ernstig ziek 
te zijn. Onderzoeken en behandelingen mochten echter niet meer 
baten. Het onvermijdelijke kwam steeds dichterbij. Op 20 mei 
2021 kwam het aardse leven van Janny tot een einde. Het af-
scheid nemen was thuis in Hollandscheveld, geheel naar de wens 
van Janny. In kleine kring van gezin en familie. We hebben geluis-
terd naar liederen en nagedacht over de woorden van Prediker 3, 
dat er voor alles tijd is. Heel herkenbaar voor ieder mens. De 
vraag naar wat de zin is van ons bestaan, hield ook Janny bezig. 
Het leven met alles erop en er aan. Dat we de zekerheid mogen 
hebben dat ons leven zinvol is, omdat God erbij is. Aan het begin. 
Door het leven heen. Als het aardse leven tot een einde komt.  
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Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 
er is een God, er is een God. 

Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart. 
Er is een God die hoort. 

Ga steeds tot Hem om hulp en om raad 

wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat. 
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord. 

Er is een God die hoort. 
 

Huwelijk: 
 

D.V. zaterdag 26 juni 2021 hopen wij, Esther Brussee en Robert Jan 
Kregel met elkaar te trouwen! 
 In een trouwdienst die wordt gehouden in de PKN Geesbrug willen 
we Gods zegen vragen over ons huwelijk. De dienst begint om 16.00 
uur en de voorganger is ds. A. Jonker uit Putten.  
Vanwege de coronamaatregelen is er in de kerk enkel plaats voor 
genodigden. Via het Hervormd Nieuws willen we onze vreugde met 
jullie als gemeente delen. We zien uit deze dag en naar de 
 trouwdienst in de dorpskerk! 

Ons adres wordt: Wilhelminastraat 44a, 2801 XK, Gouda. 
 

Hartelijke groet, 
Esther & Robert Jan 
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Kerkdiensten 

 

Zondag  6 juni 2021 
10.00 uur: Dhr. R. Schonewille 

 Extra collecte: Kerk extra 
Zondag  13 juni 2021  

10.00 uur: Mevr. W. v. d. Scheer-v.d. Hoek, De Krim 
 Extra collecte: Quotum collecte  
Zondag  20 juni 2021 

10.00 uur: Kandidaat J. Schraal, Urk 
 Extra collecte: Kerk extra 
 Zondag  27 juni 2021 

10.00 uur: Dhr. W. Kelder, Hoogeveen 
 Extra collecte: Diaconie 
Zondag  4 juli 2021  

10.00 uur: Mevr. W. v. d. Scheer-v.d. Hoek, De Krim 
 Extra collecte: Bond van Evangelisaties  
 

TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP 
 
U kunt de zondagse diensten, aanvang 10 uur, van 
 Hervormd Hollandscheveld via volgende link online bekijken: 
 

www.pkn-hgh.nl/kerk 

Of u kunt op TV kijken naar de Hour of Power op RTL5 iedere zondag 
om 8 of 9 uur 's morgens. 
 
Namens de kerkenraad 
Met vriendelijke groet; 
Jantinus Jonkman 

 

http://www.pkn-hgh.nl/kerk
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Verjaardagen: 
 
• Mevr. A. van Eck-Otten, Meidoornlaan 

26, hoopt op 9 juni haar 80e verjaardag 
te vieren. 

• Dhr. H. Jansen, Coevorderstraatweg 
22, hoopt op 11 juni zijn 82e verjaardag te vieren. 

 

Wij wensen deze 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.  
 

Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd; 

Stromen verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer. 

Jubileum: 
Op 28 juni 2021 mogen H. de Ruiter en H.J. de Ruiter-Woltinge, 
Energiestraat 11, hun 30-jarig huwelijk gedenken. 
Wij wensen dit bruidspaar een heel mooie dag met allen die u lief en 
dierbaar zijn en Gods zegen op uw verdere levenspad. 

 

Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als  

onze Heer. 

7 

 

Gemeentenieuws 
 Allereerst heel verdrietig nieuws. Janny Godschalk-Coelingh, 

Struikheidestraat 15 te Hollandscheveld, is op 20 mei 2021 in de 
leeftijd van 64 jaar overleden. Wij wensen haar man, kinderen 
en kleinkinderen de troost en de nabijheid van de Hemelse Va-
der toe.  

 Verderop in dit Hervormd Nieuws staat een “In Memoriam”. 
 
 Dan is er ook blij nieuws te melden:  
 Robert-Jan Kregel en Ester Brussee gaan elkaar het jawoord ge
 ven op zaterdag 26 juni 2021. De kerkelijke bevestiging van hun 
 huwelijk vindt plaats in onze kerk. Wij wensen hen een heel 
 mooie dag en Gods zegen op hun verdere levensweg. 
 
Op het moment van dit schrijven zijn er geen ziekenhuisopnames be-
kend. 
Wel willen we vanaf hier denken aan gemeenteleden die thuis te 
kampen 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. 

Beatrix Olden Kinholt 
Mevr. J. Schonewille Mevr. J. Otten – Anninga 

Appartement 23 Kamer 120 

Rieghoogtendijk 61 Kemperstraat 2 

7913  TZ  HOLLANDSCHEVELD 7901 CB  HOOGEVEEN 


