
12 

 

U
it

n
o

d
ig

in
g

 K
e
rs

tn
a

c
h

td
ie

n
s
t 

2
0
2

1
 

        D
a
tu

m
 e

n
 t
ijd

: 
 

V
ri
jd

a
g
 2

4
 d

e
c
e

m
b
e
r,

 2
1
.3

0
 u

u
r 

 V
o
o
rg

a
n
g
e

r:
 D

s
. 

G
e
e
rt

s
 

M
u
z
ik

a
le

 b
e
g
e
le

id
in

g
: 

G
o
s
p
e
lb

a
n
d
 S

tr
ic

ta
 V

ia
 

 P
la

a
ts

: 
D

o
rp

s
h
u

is
 D

e
 T

ip
h
o
f,
  

L
in

d
e
n
la

a
n
 2

 G
e

e
s
b
ru

g
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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 

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 (scriba@pkngeesbrug.nl) 

Correspondentieadres:      Coevorderstraatweg 32, 7917 PR Geesbrug 

De copy voor de uitgave van Februari  kunt U  inleveren voor:  
 Zondag 28 Januari  voor 20.00 uur 
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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. Het wordt 

elke maand weer een gepuzzel om een uitgave te maken. We zien uit 

naar jullie inzending.  

Wij wensen u deze maand ook weer veel  Leesplezier!  

Hartelijke groet   

    de Redactie 

Verjaardagen: 
 
Mevr. A. Veld-Pol, Coevorderstraatweg 97 te Nieu-
weroord, hoopt op 16 januari 2022 haar 87e verjaar-
dag te vieren. 
Wij wensen u Gods zegen in het nieuwe levensjaar. 

 
Heer, wees mijn Gids, op heel mijn levenspad, 

wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 

wees Gij mijn gids. 
Blijf dicht bij mij, 

ga stap voor stap mij voor, 
dan ben ’k gerust en veilig volg ‘k uw spoor. 
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Kerkschoonmaak 

Periode    Extra aandacht besteden aan 
 
Week 47-52: Cindy Sanders   Jeugdhonk 

             Janine Smit 
 
Week 1-6:  Jannie Lunenborg   Hal kerk  
          Roelof  Lunenborg 
 

Datum Bloemen USB Geluid Gasten 

  Bezorgen bezorgen verzorgen wacht 

Roosters 

5-12 Kerkenraad Jan Schonewille Erwin Femmie Pol 

12-12   Jan Schonewille Jurrie Fam. Van Dalen 

19-12 Marjan de Jonge Jan Schonewille Robin Henk de Jonge 

25-12     Henri Cees Sok 

26-12 Petra Giethoorn Jan Schonewille Erwin Jurrie Giethoorn 

31-12     Jurrie Bert Bruinsma 

2-1 Alie Sok Henk Giethoorn  Henri Wasse 

9-1 Ina van Dalen Henk Giethoorn  Janneke Wasse 

16-1 Romilda Oelen Henk Giethoorn  Femmie Pol 

23-1 Jeanette Jonkman Henk Giethoorn  Koop en Ina 

30-1 Bep Kregel Henk Giethoorn  Henk de Jonge 

De copy voor de uitgave van Februari  kunt U  inleveren voor:  
 Zondag 28 Januari  voor 20.00 uur 
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Meditatie:   
      
Er is een kind geboren en gedoopt. 
Johannes 1: 19-34 

 

Het is december en dan vieren we gezamenlijk het Kerstfeest, de 
geboorte van Jezus, op Kerstavond in het dorpshuis de Tiphof. 
Iedereen in het dorp wordt uitgenodigd om samen te komen.  
 

Wanneer een kind geboren wordt, hebben ouders de mogelijk-
heid om hun kind te laten dopen. Maar dopen, dat deden ze in de 
tijd dat Jezus werd geboren niet. Dat begon pas zo’n 30 jaar later. 
Johannes de doper trok door de woestijn en vertelde over de 
Heer en doopte hen die zijn woord aannamen met water. Ook 
Jezus, van wie we met kerst de geboorte gedenken, wordt ge-
doopt. Toen Johannes, Jezus zag, herkende hij hem als de Messi-
as, de Christus, de Gezalfde. God had tegen Johannes gezegd: “De 
Man op wie je de Heilige Geest ziet komen en op Hem blijven, is 
de Man die met de Heilige Geest zal dopen.” En Johannes getuig-
de: “Ik zeg jullie dat deze man de Zoon van God is.” 

 

Als wij onze kinderen laten dopen, of als we ons op een later 
leeftijd laten dopen, dan roepen we onze herinneringen op van 
wat de bijbel over Jezus verteld: Jezus leven, dood en opstanding. 
De doop roept dit leven van Jezus in herinnering: een nieuw leven 
begint, het oude, boze en zondige is door en in Jezus weggedaan, 
vooruitgrijpen op het definitief doorbreken van Gods Koninkrijk. 
Dopen is echter meer dan in herinnering roepen. In de doop 
wordt een mens met Jezus verbonden. Hij draagt ons door de 
kracht van de Geest door het water heen.  
 

De geboorte van Jezus is het eerste feest, daarna gedenken we 
op goede vrijdag het sterven van Jezus aan het kruis en met Pa-
sen is het weer feest: de opstanding van Jezus uit de dood. 
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Kerkdiensten: 
 

December 2021  
 
Zondag 5 december 2021 (2e Advent)  
 10.00 uur: Dhr. K. de Lang, Marknesse  
 Extra collecte: kerk extra 
 
Zondag 12 december 2021 (3e Advent) 

10.00 uur: Ds. J.M. Peschar, Holladscheveld 
Extra collecte: Kerk extra 

 
Zondag 19 december 2021 (4e Advent)  

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

 
Vrijdag 24 december 2020 ( Kerstnachtdienst) 

21.30 uur: Ds. Geerts 
Deze dienst wordt gehouden in “De Tiphof”. 
Extra collecte: Voedselbank 

 
Zaterdag 25 december 2021 ( 1e Kerstdag)   

10.00 uur: Dhr. J. Schraal, Urk 
Extra collecte: Kerstcollecte 
 
 

Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest 

Door de kracht, door de kracht van de God die geneest 

Die er is, die zal zijn en die is geweest 

Vieren wij met elkaar feest 

Wij zingen halleluja, dan prijs ik de Heer. Hij is het waard. 
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Gemeentenieuws 
Op het moment van dit schrijven zijn mij geen ziekenhuisopnames 
bekend. 
Wel willen we denken aan gemeenteleden die thuis te kampen     
hebben met hun gezondheid en aan onze gemeenteleden die zijn          
opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. 

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

Appartement 23 Kamer 120 

Rieghoogtendijk 61 Kemperstraat 2 

7913  TZ  HOLLANDSCHEVELD 7901 CB  HOOGEVEEN 

Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf’len, 

 
Die mij voortleidt keer op keer ? 
Zoete troost en zaal’ge vrede, 

heb ik steeds op Zijn bevel, 
‘k weet wat hier mij overkome, 

Hij maakt alle dingen wel. 
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Ja, meènsen, let op de tied. Maor wat mugt wij - as het d’r op 
ankump- dan van die toekomst, van God zien keuninkrijk, verwach-
ten? D’r bint in oonze tied meènsen die zegt: “Toekomst”?  
“Ach, het is nou nog ien en al ellende in disse wereld, maor dom-
miet komp het grote genieten”? 
Dat is wel waor, maor as we allent zo dèenkt dan maokt wij toch 
een vergissing.  Jezus wil oons dat eigelijk niet zeggen. 
Jezus wil oons vertellen wat d’r warkelijk toe döt in oons leven. 
Dat God - nou en later - in het midden van elke tied mut staon. Ok in 
oonze tied van nou. De kern van het verhoal van Jezus is dan ok niet 
de grote scheiding die dommiet plaots zal vinden, maor wel of wij 
nou, vandage de dag, wel op “zien komen in disse wereld” bedacht 
bint . Wij mut waakzaam weden en niet verslappen in dat geleuf. 
Het is ja nog niet zo wiet maor iens zal  God zien keuninkriek toch 
komen. En die waakzaamheid vrag elke keer weer opnei, ok an 
oons, um in oons leven keuzes te maken. En bij die keuzes mutten 
wij oons altied ofvraogen of die keuzes wel “van God bint”. 
Of wij oons uut een bombardement van duzenden indrukken die in 
disse wereld op oons of komen zoas oorlogen, overstromingen, hon-
gersnoden, covid en meer van die rampen, of wij oons wel blieven 
richten op het iene dat d’r toe döt.  Namelijk: Dat, ondaanks alles, 
God zien keuninkriek kommende is. Wanneer het zo wied is dat 
weet dus wij niet. Maor die dag komp as wij doende bint 
Jezus komp. Zien keuninkriek comp. 
En dat Keuninkriek stiet veur iets aanders dan al die rampen in disse 
wereld. Zien Keuninkriek stiet niet veur chaos maor veur orde. 
Niet veur oorlog maor veur vrede.  Niet veur honger maor veur 
brood. Niet veur dood maor veur leven. Advent. Jezus komp 
En die komst is niet het einde van de wereld maor een nei begun. 
Veur oons is het nou nog wachten, luustern, geleuven. 
Drie warkwoorden. Niet liedzaom bedoeld. 
Nee, het wordt tied um een relatie met Hum an te gaon. 
Gao zó maor - stillen in de landen - joen Keuning tegemoet. 
En onthol dit: We hebt een toekomst vol van hoop. 
Drs. E. Akkerman 
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Zondag 26 december 2021 (2e Kerstdag)  
10.00 uur: Mevr. W. van der Scheer-van der Hoek, De Krim 
Extra collecte: Diaconie 

 
Vrijdag 31 december 2021 (oudejaarsdienst) 

19.00 uur: Dhr. R. Schonewille 
Extra collecte: Oudejaarscollecte 
 
 

Januari 2022 
 

Zaterdag 1 januari 2022   
10.00 uur: Dhr. R. Schonewille 
Extra collecte: Kerk extra 

 
Zondag 9 januari 2022   

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

 
Zondag 16 januari 2022   

10.00 uur: Ds. Brandorff, Heemse 
Extra collecte: Kerk extra 

 
Zondag 23 januari 2022 

10.00 uur: Dhr. W. Kelder, Hoogeveen 
Extra collecte: Kerk extra 

 
Zondag 30 januari 2022  

10.00 uur: Ds. H. Knegt, Erica 
Extra collecte: Diaconie 

 
Zondag 6 februari 2022  

10.00 uur: Mevr. W. van der Scheer-van der Hoek, De Krim  
Extra collecte: Onderhoud gebouwen 
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Van de penningmeester 
 

Collecten t/m 14-11-2021 
 
Kerkcollecten   €  397,44 
Deurcollecten   €  250,40 
Kerkcollecten extra   €  145,90 
Liturgiecommissie  €    14,20 
Avondmaal september  €    39,60 
Diaconie    €    36,20 
Dankdagcollecte   €    20,40 
Avondmaal november   €    44,80 
    _______ 
           Totaal €  948,94 
 
Giften 
 
1 x € 20,- (Kerk) via Bank 
1 x € 100,- (Kerk) via Collectezak 
1 x € 20,- (Kerk) via Bank 
1 x € 50,- (Kerk) via Collectezak 
 
Gemeente, heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven. 
Penningmeester, 
L. Bruinsma 
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Ingezonden stuk: 
Adventsgedachten n.a.v. Marcus 13 

 

December is de maond van Advent. Advent is een Latijns woord en 
het komp van “Adventus” en dat betekent “komst”’. 
Het is een tied waorin wij oons veurbereid op de geboorte van Je-
zus, het Karstfeest. Op Gods komen in disse wereld. 
De bosschupper Marcus hef oons een verhaol nao laoten waorin 
Jezus oons vertelt wat we dan mutten doen. 
Dat schref Marcus in zien Bliede Bosschup: Hoofdstuk 13. 
As ie dit gedielte van die bosschupper leest dan gef Jezus 
niet zo zeer berichten over hoe die toekomst d’r uut zal zien. 
Dat zollen wij wel geern willen weten nietwaor? 
Nee, Marcus hef het veuleer over hoe we zölf die toekomst tege-
moed zien.  Jezus wil hier zien volgelingen moed in praoten maor 
ok waorschouwen: “Pas op en wees d’r op verdacht.  Ie weet ja niet 
hoe gauw de tied daor is”. Veur Jezus was die tied under meer de 
undergang van de stad Jeruzalem. En zien volgelingen wilden geern 
weten of dat dan ok metien het einde van alles is. 
Jezus, zeg dan dat dat niet niet het geval is. Die neie wereld, het 
keuninkriek van God, lig zo maor niet in het verlengde van disse 
wereld. Maor die neie wereld zal deur God zien scheppend woord 
uut het puun van disse wereld vortkomen. 
Dat is het bliede veuruutzicht veur oons allemaol. 
Maor we mutten wel oppassen en niet verslappen in het geleuf 
dat  God zien keuninkriek toch iens zal komen. 
“Waant, zeg Jezus, het stiet der ja met as met iene wel as naor ‘t 
butenlaand reisde.  Ie gaf zien hoes an zien knechten en zee dat ze 
d’r op passen mussen. En an de poortwachter zee ie da’i d’r op ver-
dacht mus weden dat ie elk moment weer terugge kon komen”. 
Dat kun ’s avonds late of wel iens midden in de nacht weden. 
Maor het kun net zo goed ’s mörgens vrog, bij het kreien van de  
hane, weden. “Ja”, Jezus zeg dan: “pas d’r op dat ik joe dan niet sla-
opend viend. En….wat as ik nou tegen jullie zeg, dat zeg ik tegen 
iederiene. Pas op!  Let op de tied” 


