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Van de Redactie 
Hierbij laat ik jullie weten dat  ik stop met het maken van  

Hervormd Nieuws . Ik heb  iedere maand weer geprobeerd  om er 
een leuke editie van te maken.           Groetjes Marjan 
 

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   
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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  
      
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 Juni kunt U  inleveren voor:  
 Zondag 29 mei voor 20.00 uur 
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Kerkschoonmaak 

Periode      Extra aandacht  
Week 19-24: G. Giethoorn  Werkkast + ruimte bij orgel 

            I. van Dalen 

Datum Bloemen USB Geluid Gasten 

  Bezorgen bezorgen verzorgen wacht 

Roosters 

De copy voor de uitgave van Juni kunt U  inleveren voor:  
 Zondag 29 mei voor 20.00 uur 

1-5   Femmie Pol Jurrie Janneke Wasse 

8-5 Petra Giethoorn Femmie Pol Robin Femmie Pol 

15-5 Alie Bruinsma Femmie Pol Henri Koop van Dalen 

22-5 Jannie Lunenborg Femmie Pol Rebekka Jannie Lunenborg 

29-5   Femmie Pol Erwin Henk de Jonge 

5-6 Janneke Wasse Bep Kregel Jurrie Koop en Ina 

12-6 Ina van Dalen Bep Kregel Robin Jurrie Giethoorn 

19-6 Romilda Oelen Bep Kregel Henri Bert Bruinsma 

26-6 Jeanette Jonkman Bep Kregel Rebekka Henri Wasse 
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Rondom de kerk: 
‘Onze Opdracht’ komt met musical ‘Over de Brug’ naar Nieuwlande 

Hoe stop je oude, vertrouwde en waardevolle woorden uit de Bijbel 

in een nieuwe en verrassende verpakking? Gospelkoor ‘Onze Op-

dracht’ uit Dwingeloo doet dit al jaren en weet op deze manier men-

sen van jong tot oud te raken met de Bijbelse boodschap die ook nu 

nog heel actueel is. 

Op zondag 15 mei komt ‘Onze Opdracht’ onder leiding van Centinus 

Lubberts weer naar het MFC in Nieuwlande, ditmaal met hun musi-

cal ‘Over de Brug’. 

In deze musical nemen mensen van nu, een inkijkje in het leven van 

David, de herdersjongen die koning werd. David maakte veel mee in 

zijn leven en veel gevoelens van hem worden herkend door mensen 

van nu. 

Het koor overbrugt in deze musical de tijd door zo nu en dan in ge-

sprek te gaan met David. Wat heeft David beleefd, wat kunnen wij 

eeuwen later hiervan leren? Welke gevoelens herkennen wij, waar-

mee zijn we het eens en waarmee oneens? 

De uitvoering begint om 19:00 en duurt ruim een uur. 

Kom over de brug en laat je verrassen. Iedereen is van harte wel-

kom! 

Deze avond wordt georganiseerd door de Vergadering van Gelovigen  

Nieuwlande, de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande en de Pro-

testantse  Evangelisatievereniging Geesbrug. 
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Meditatie:   
      
Hij laat ons nooit alleen 
Romeinen 8 : 26 
 
“Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest 
zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. 
 
Bidden in moeilijk. 
Bidden is zo moeilijk dat je soms niet meer weet hoe het moet. 
Je wilt wel bidden, maar je kunt niet meer. 
Je hebt er geen woorden meer voor. 
Je weet ook niet meer waar je wel en waar je niet om moet vragen. 
Je bent zo moe van alle dingen, je bent ook zo moe van jezelf, dat 
je geen kracht meer hebt om te denken en te spreken. 
Uitgeput en lamgeslagen kom je tot de afschuwelijke ontdekking 
dat je niet meer weet hoe je bidden moet. 
 
Wat je dan doen kunt, in zo’n geval? 
Jazeker, je kunt grijpen naar dat oude psalmboek. 
Je kunt die eeuwenoude woorden nalezen, nabidden. 
Bijbel-lezen kan ook bidden zijn. 
Denk maar aan Jezus, die aan het kruis op Golgotha bad met de 
woorden uit de psalmen. 
Toch wijst de apostel Paulus ons nog op iets anders. 
“Wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren, maar de Geest 
zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. 
God dank, ik behoef niet altijd mijn gebeden kant en klaar te heb-
ben! 
Als ik zo zwak ben dat ik niet meer naar behoren bidden kan, dan 
mag ik erop vertrouwen dat de Geest zelf voor mij bidt, voor mij 
pleit, met woorden die onuitsprekelijk zijn. 
Veel beter dan ik zelf dat kan doen, bidt de Geest voor mij. 
Is Hij niet de Trooster, de Advocaat? 
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Hij neemt het voor mij op, zoals Jezus zelf het opnam voor degene 
die niet meer verder kon. 
De komende tijd vieren wij het Pinksterfeest. 
Wij hebben alle reden om blij te zijn! 
 

En als het nacht gaat worden, 
een nacht vol schrik en pijn, 

dan zucht de Geest in woorden 
die onuitzegbaar zijn. 

En wat mijn hart wil spreken, 
maar wat geen stem meer krijgt, 

is taal voor Hem en teken, 
als Hij zich overneigt. 

Gezang 90 : 7 

 
 
 

Bedankt 
 
 
 

30 maart hebben we rondom de Kerk gesnoeid, onkruid weggehaald 
en gespoten, goten leeggehaald en netjes aangeveegd. 
 

Iedereen hartelijk dank voor je medewerking. Het was na afloop ook 
gezellig. Kop koffie stond klaar er was koek. Toen hebben de mannen 
nog wat zwaar werk verricht voor de vloer in de rank en hebben we 
afgesloten met een drankje en hapje. 
Nogmaals iedereen bedankt. 
 

Namens de kerkenraad 
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Blijf niet staren naar de wolken, 

 
Blijf niet staren naar de wolken, 
maar ga staan in Jezus’ kracht. 

Maak Hem zichtbaar voor de volken, 
maak Hem groot, die ‘t al volbracht. 

Hij is koning – in de hemel, 
Hij regeert met alle macht. 

 
Blijf niet zitten op je eiland, 
kijk eens verder om je heen. 

Hoor de woorden van de Heiland, 
want Hij laat ons niet alleen. 

Hij is met je – alle dagen, 
Hij heeft hart voor iedereen. 

 
Wees niet bang om te getuigen. 
Jezus helpt je door zijn Geest. 

Heer, help ons het onrecht buigen, 
mensen leiden naar het feest. 

Geest, leer ons geloven, hopen 
en de liefde ‘t allermeest.  

Piet Hulshof 
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Kerkdiensten: 
Zondag  1 mei 2022 

10.00 uur: Ds. Teding van Berkhout, Nieuwlande              
(Viering Heilig Avondmaal) 

 Extra collecte: Avondmaalscollecte 
 

Zondag 8 mei 2022 
10.00 uur: Dhr. W. Kelder, Hoogeveen 
Extra collecte: Kerk extra 

 

Zondag  15 mei 2021 
10.00 uur: Kandidaat J. Schraal, Urk 

 Extra collecte: Onderhoud gebouwen 

 

Zondag  22 mei 2022 
10.00 uur: Mevr. W. van der Scheer-van der Hoek, De Krim 

 Extra collecte: Kerk extra 

 

Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) 
 10.00 uur: Ds. Knegt, Erica 
 Extra collecte: Voedselbank 

 

Zondag  29 mei 2022 
10.00 uur: Dhr. W. Kelder, Hoogeveen 

 Extra collecte: Quotum collecte 

 

Zondag  5 juni 2022 (1e Pinksterdag) 
10.00 uur: Dhr. R. Schonewille 

 Extra collecte: Zendingscollecte 
 
 
 

Om te noteren: 
 

• 17 juni:   fietstocht langs de kerken 
• 27 augustus:  Rommelmarkt 



6 

 

Gemeentenieuws: 
 
Op het moment van dit schrijven zijn mij gelukkig geen ziekenhuisop-
names bekend. 
Wel willen we denken aan gemeenteleden die thuis te kampen heb-
ben met hun gezondheid en aan onze gemeenteleden die zijn opge-
nomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.  
Een kaartje of telefoontje kan heel veel betekenen. 
 
 

Olden Kinholt 
Mevr. J. Otten – Anninga 

Kamer 120 

Kemperstraat 2 

7901 CB  HOOGEVEEN 

 
Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 

Gij geeft blinden d’ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 

Werk in mij met kracht, o, Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 

werk ook door uw kracht in mij! 
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Van onze Penningmeester: 
 

Collecten t/m 27-03-2022 
 
Kerkcollecten     €  302,60 
Deurcollecten     €  230,80 
Kerkcollecten extra   €    75,00 
Biddagcollecte     €    43,50 
Liturgiecommissie    €    35,00 
Avondmaalscollecte    €    85,00 
Collecte Oekraïne    €  110,30 
Diaconie      €    24,00 
      ________ 
             Totaal €  906,20 
 
Giften 
 
1 x € 50,- (Kerk) via A. Bruinsma 
1 x € 20,- (Kerk) via A. Bruinsma 
1 x € 20,- (Bloemen) via A. Bruinsma 
1 x € 20,- (Kerk) via Bank 
1 x € 20,- (Kerk) via Bank 
1 x € 20,- (Kerk) via Bank 
1 x € 50,- (Oekraïne) via Bank 
1 x € 15,- (Oekraïne) via Bank 
 
Gemeente, heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven, 
Penningmeester, 
L. Bruinsma 
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Van de Kerkenraad: 
Samenvatting kerkenraadsvergadering 
Dinsdagavond 19 april zijn we als kerkenraad weer bij elkaar geweest 
om te vergaderen.  
Na de opening, waarin Lukas 24: 13-35 centraal stond, bespraken we 
met mw. v.d. Scheer de belangrijkste agendapunten. De kerkschool-
dienst kon afgelopen maart helaas niet doorgaan, de verwachting is 
dat deze dienst in het najaar alsnog gaat plaatsvinden. 
 

Henk de Jonge heeft besloten om per 1 juli aanstaande zijn ambt als 
diaken neer te leggen. Op zondag 24 april zijn na de dienst voor de 
eerste keer stembriefjes uitgereikt. Omdat er nog een ambt van dia-
ken vacant was, heeft u de mogelijkheid om 2 namen in te vullen. De 
stembriefjes kunnen tot uiterlijk zondag 8 mei ingeleverd worden. 
 

We zijn op zoek naar iemand die het Hervormd Nieuws in het dorp wil 
bezorgen. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de Kerkbode wil 
bezorgen. Voor het bezorgen van de kerkbode krijgt u een kleine ver-
goeding. Het Hervormd Nieuws verschijnt 12x per jaar en de kerkbo-
de 1x per 3 weken. We kijken uit naar een reactie. 

 
Zo het nu lijkt zal de renovatie van de Rank rond de zomer klaar zijn. 

 
Nu Corona op z’n retour is zal er dit jaar ook weer een rommelmarkt 
gehouden worden. De rommelmarktcommissie zal u hierover nader 
berichten. 
 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdagavond 31 mei. 
Mocht u nog agendapunten hebben, dan horen wij dat graag. 
 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Cindy Sanders 
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Verjaardag: 

 

 Dhr H. Giethoorn, Verl. Hoogeveensevaart 134, hoopt op 6 mei 
zijn 80e verjaardag te vieren. 

 Mevr. M. Lunenborg-Blokzijl, Elslaan 8, hoopt op 9 mei haar 84e 
verjaardag te vieren. 

 Dhr. H. Tichelaar, Berkenlaan 9, hoopt op 15 mei zijn 89e ver-
jaardag te vieren. 

 Mevr. K. Wasse-Kleine, Turfschipper 10, te Hollandscheveld, 
hoopt op 29 mei haar 89e verjaardag te vieren 

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

 
 

 
 
 
 

Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 

Laat ook van die milde regen  
dropp’len vallen op mij neer. 

Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 

. 
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Jubileum: 
 

Op 19 mei 2022 hopen dhr. D. Meijer en 
mevr. G. Meijer-Pater, Elslaan 19, 
hun 40- 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. 

 
Ga mij niet voorbij, o Herder! 

Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, 

zegen and’ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja, ook mij, 

zegen and’ren, maar ook mij. 

Van de Rommelmarktcommissie: 
 

Door corona hebben we lange tijd niet vergaderd. 
Gelukkig is de eerste vergadering nu weer geweest. 
De rommelmarkt gaat dit jaar door en wel op 

 zaterdag 27 augustus 2022. 
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 24 mei. 
Zet 27 augustus vast in uw agenda. 
 
Namens de Rommelmarktcommissie, 
Alie Bruinsma 
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Toen de grond begon te beven 
toen Gods Geest het overnam 

kwamen mensen plots tot leven 
stonden daar in vuur en vlam 

toen de kracht begon te komen 
-met het blazen van de wind- 

kwam Gods Geest naar binnen stromen 
men werd vurig, eensgezind. 

Waar Gods kind'ren samen bidden 
met verlangen in het hart 

om vernieuwing in hun midden 
geeft Gods Geest een nieuwe start 

want het bidden zal gaan reiken 
tot de Vader en de Zoon 

boze machten moeten wijken 
wonderbaarlijk wordt het loon. 

 
Als wij bidden om Gods leiding 

als eenparig wordt gewacht 
zal Zijn Geest zijn tot bevrijding 

wordt een wonderwerk volbracht 
dan gaan nieuwe deuren open 

komt er uitzicht in de strijd 
is het vechten afgelopen 

angst en vrees verleden tijd. 
 

Laat ons onze harten heffen 
en saamhorig verdergaan 

het zal dromen overtreffen 
en er zal iets nieuws ontstaan 

God geeft wapens aan ons allen 
niet van ijzer, zelfs geen staal 

vele muren zullen vallen 
en wij worden een kanaal.... 

van Gods Geest.  


