
40 dagen tijd 
(lijdenstijd) 

 
Vanaf 19 februari ligt er voor in de hal een 40 dagenkalender, die u 
mee mag nemen. 
 
Iedere zondag ligt op de tafel voor in de kerk een liturgisch bloemstuk, 
met een verhaal eraan gekoppeld. 
 
Elke zondag in de 40 dagentijd is er na de dienst koffie met iets 
lekkers erbij. 
 
Witte donderdag 6 april is er de Pesach maaltijd in de Rank. 
(hiervoor moet u zich opgeven) 
Het is een rijke liturgie, waarbij altijd verhalen uit het Oude Testament 
klinken, uit Tora en de Profeten. Het verhaal van de uittocht uit Egypte 
staat daarbij centraal, naast dat van de kruisweg van Jezus. Beide 
bevrijdingsverhalen klinken: die van het volk Israël uit het land van de 
slavernij en die van Jezus uit de boeien van de dood. 
Afsluitend met een warme maaltijd. 
 
Goede Vrijdag 7 april is er ‘s avonds een kerkdienst. 
 
Zondag 9 april is het Paasfeest. 
 
Als kerkenraad hopen we dat we elkaar te ontmoeten, aan tafel met 
koffie en iets lekkers of aan tafel om gezamenlijk Pesach te vieren. 
Voor iedereen een gezegende voorbereiding op het Paasfeest! 
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    ANBI nummer: 002638691 
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Roosters 
 

Datum 
Bloemen 
bezorgen USB bezorgen 

Geluid 
verzorgen Gastenwacht 

5 feb J. Lunenborg C. Sanders R. Coufreur H. de Jonge 

12 feb B. Kregel C. Sanders H. Wasse K. van Dalen 

19 feb J. Wasse C. Sanders E. Sanders J. Giethoorn 

26 feb A. Bruinsma C. Sanders J. Giethoorn J. Lunenborg 

5 mrt J Jonkman J. Jonkman R. Coufreur B. Bruinsma 
 
Kerkschoonmaak 
 
Periode week 1-6  J. Lunenborg 
    R. Lunenborg 
 
Periode week 7-12  G. Meijer 
    J. Jonkman 
 
Kerstnachtdienst 
De dienst werd dit jaar in de “kleine” zaal van het dorpshuis gehouden. 
Stricta Via begeleidde de samenzang liederen en ook de overdenking 
werd door hen verzorgd. 
De zaal was heel stijlvol aangekleed. 
Jong en oud waren aanwezig op deze Kerstnachtdienst. Er moesten 
zelfs nog stoelen bijgezet worden. 
De jongste aanwezige was 8 dagen oud en de oudste bezoekster was 
ruim 90 jaar. 
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde, maar bovenal een 
gezegende avond. 
 
 

mailto:hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
mailto:info@pkngeesbrug.nl
mailto:scriba@pkngeesbrug.nl
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Collecten t/m 31-12-2022 
 
Kerkcollecten € 337,02 
Deurcollecten € 269,20 
Kerkcollecten extra € 196,70 
Avondmaalscollecte € 23,00 
 
Diaconie € 23,00 
Kerstnachtdienst (Voedselbank)€ 147,20 
Zendingsbus (Voedselbank) € 168,37 
________ 
Totaal € 1164,49 
 
Giften 
1 x € 30,- (kerk) via J.Jonkman/J. Lunenborg 
1 x € 50,- (kerk) via J. Jonkman 
1 x € 150,- (kerk) via bank 
1 x € 20,- (Herv. Nieuws) via bank 
1 x € 10,- (opening Rank) 
1 x € 20,- (kerk) via F. Pol 
1 x € 35,- (voedselbank) via bank 
 
Gemeente heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven. 
 
Penningmeester, 
L. Bruinsma 
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Meditatie 
 

Gij zult tot een zegen zijn. 
 

Genesis 12 : 2 
 
Waartoe zijn wij op aarde? 
Daar kun je eindeloos over filosoferen. 
Het leven is absurd, zegt de een. 
Het is een kwestie van eruit halen wat erin zit, zegt een ander. 
Pluk de dag! 
Abram krijgt een andere instructie. Liever gezegd een belofte. 
“Gij zult tot een zegen zijn”. 
Met die belofte kan hij op weg, naar het land dat God hem wijzen zal. 
Met onbekende bestemming vertrekt hij. 
Maar de belofte is niet onzeker. Abram zal tot een zegen zijn. 
Met die belofte staat nog steeds het volk van Abram in de wereld. 
Alle kinderen van Abram zijn geroepen om tot zegen te zijn. 
En omdat Abram ook Ab-ra-ham is, de vader van vele volken, de 
vader van allen die geloven, daarom zijn wij, christenmensen, 
geroepen om achter Abram aan tot een zegen te zijn. 
Geroepen? Jazeker! 
Maar ook voor ons geldt: het is een belofte! 
Een plechtige belofte van de Almachtige. Je zult een zegen zijn! 
Als je vandaag gaat op de weg die God je wijst, dan zul je, hoe dan 
ook, voor anderen iets goeds betekenen. 
Wij worden gezegend om tot een zegen te zijn. 
 
God van Abram, zegen ook mij, opdat ik zelf tot een zegen mag wezen. 
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GEMEENTENIEUWS 
Zondag 4 december is in de leeftijd van 101 jaar rustig ingeslapen mevr. J. 
Otten-Anninga. Verderop in deze editie van Hervormd Nieuws leest u een “In 
Memoriam”. 
Onverwacht werd mevr. A. van Eck (kort na het overlijden van haar moeder 
mevr. J. Otten –Anninga) opgenomen in het ziekenhuis in Emmen, met een 
zware longontsteking. Op dit moment is ze weer thuis aan de Meidoornlaan.. 
We bidden u een voorspoedig herstel toe. 
Op zaterdag 28 januari kregen wij het verdrietige bericht dat Lisa de Jonge 
vrij plotseling is overleden. 
Lisa mocht maar 17 jaar worden. 
Wij wensen Henk, Marjan, Cindy en Ilse de kracht en nabijheid van de 
Hemelse Vader toe om dit grote verlies te verwerken. 
Als u dit leest heeft de begrafenis inmiddels plaatsgevonden. 
In het volgende Hervormd Nieuws komt een “In Memoriam”. 
Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden (ernstig) ziek, laten we ook 
bidden voor hen en de kring van naasten die om hen heen staan. 
En laten we mevr. D. Kuiper – Wasse niet vergeten, zij is onlangs in 
Weidesteyn te Hoogeveen komen wonen. Een kaartje zal zeker op prijs 
worden gesteld. 
Weidesteyn 
*Mevrouw D. Kuiper – Wasse, afd. 1, kamer 2 
Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA, Hoogeveen 
Op 21 december moest familie van der Sleen, Nijverheidsstraat 5, afscheid 
nemen van Geert van der Sleen in de leeftijd van 71 jaar. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de troost van de Hemelse 
Vader toe. 
De volgende echtparen hebben in de maand december hun huwelijks 
jubileum mogen vieren: 
H. Slomp en J. Slomp-van Eck, Verl. Hoogeveensevaart 186, 40 jaar 
getrouwd. 
J. Giethoorn en P. Giethoorn-Christoffers, Ring 15 in Nieuweroord, 30 jaar 
getrouwd. 
G. Kreetf en J. Kreeft-Wachtmeester,Verl. Hoogeveensevaart 99A, 45 jaar 
getrouwd. 
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Kerkdiensten: 
Aanvang diensten 10.00 uur. 
Zondag 5 februari Voorganger:  Dhr. R Schonewille  

  Extra collecte: Kerk extra 
 Psalmlezing: Psalm 112 
 M.m.v.: Duo 2 Gether 

 
Zondag 12 februari Voorganger: Ds. Knegt 

 Organist: Bert Bennink  
 Extra collecte: Kerk Extra 

Psalmlezing: Psalm 119: 9-16     
 
Zondag 19 februari  Voorganger: Mw. Wollie van der Scheer v. d. Hoek 
Voorbereiding H.A. Extra collecte: Liturgiecommissie 
   Psalmlezing: Psalm 71: 17-24   
 
Zaterdag 26 februari Voorganger: Ds. H. Hoogeveen 
Heilig Avondmaal Extra collecte: Avondmaalscollecte 
1e Lijdenszondag Psalmlezing: Psalm 51 
 
Zondag 5 maart Voorganger: Dhr. J. Schraal 
Biddag  Extra collecte: Biddagcollecte 
2e Lijdenszondag Psalmlezing: Psalm 95 
 
Zondag 12 maart Voorganger: Mw. Wollie van der Scheer v. d. Hoek 
Kerk - schooldienst 
 
De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de 
voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de 
flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar 
de voedselbank Coevorden. 
 
Niet vergeten: 

● Heilig Avondmaal 26 februari 
● Biddag 5 maart 
● Kerk - schooldienst 12 maart 
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Van de kerkenraad 
Dinsdag 17 januari zijn we weer voor de eerste vergadering in het nieuwe 
jaar bijeen geweest. De vergadering werd geopend met gebed en het lezen 
van Mattheüs 6 : 5-8. Over dit bijbelgedeelte hebben we van gedachten 
gewisseld. Hierna kreeg mevr. van der Scheer het woord. Zij vertelde over 
haar werkzaamheden van de afgelopen tijd. Vervolgens hebben we de 
volgende onderwerpen behandeld: 
Enegieverbruik: In de maand december is er behoorlijk veel energie 
verbruikt. Waarschijnlijk door de kou en een verkeerde afstelling van de 
thermostaat. 
Verkiezing: Cindy Sanders en Alie Bruinsma zijn allebei aftredend. Beide 
hebben zich verkiesbaar gesteld. Bezwaar en tegenkandidaten kunnen 
schriftelijk worden ingeleverd t/m zondag 12 februari. 
Ledenvergadering: Deze wordt gehouden op 22 maart 2023 . Houd deze 
datum vast vrij. 
Beleidsplan: We zijn verplicht voor de komende 5 jaar weer een nieuw 
beleidsplan te maken. We gaan donderdag 16 februari hierover vergaderen. 
De 40 dagentijd: Cindy zal een 40-dagen kalender bestellen voor de 
gemeenteleden. Tijdens de lijdenstijd is er iedere zondag na de dienst koffie 
met wat lekkers.Ook gaan we weer een liturgische bloemschikking maken. 
De Pesach Maaltijd wordt gehouden op 7 april. 
Niets meer aan de orde zijnde hebben we afgesloten met het gezamenlijk 
bidden van het Onze Vader. 
Samenstelling kerkenraad per 1 januari 2023. 
Pastoraal medewerker/voorganger:  Wollie van der Scheer van der Hoek 
Voorzitter:     Alie Bruinsma Pieters 
Secretaris/scriba:    Cindy Sanders Wasse 
Penningmeester:    Bert Bruinsma 
WIJK 1: Coevorderstraatweg, Industrieterrein, Verlengde Hoogeveensche 
Vaart, Hollandscheveld Nieuweroord en Elim. 
Ouderling:  Jantinus Jonkman 
Diaken:  Jurrie en Petra Giethoorn, Jannie Lunenborg van Putten 
WIJK 2: Schoolweg, Witte Menweg, Berkenlaan, Beukenlaan, Boslaan, 
Eikenlaan, Elslaan, Esdoornlaan, Iepenlaan, Kanaalweg, Lijsterbeslaan, 
Lindelaan, Meidoornlaan, Meppen, Nieuwlande, Gees en Oosterhesselen. 
Ouderling: Alie Bruinsma Pieters en Cindy Sanders Wasse 

Diaken  Koop van Dalen       12 
In Memoriam 
Op 24 april 1921 werd Johanna Anninga geboren, in een gezin dat 
uiteindelijk zes kinderen telde en woonde in Nieuw Weerdinge. Na een jaar 
werd er verhuisd, maar Jo groeide het meest op in Geesbrug. De liefde 
ontmoette Jo in Lammert Otten. Op 17 februari 1941 werd er getrouwd, eerst 
bij vader en moeder Otten inwonend. Er werden hen zes kinderen geboren, 
een dochter en vijf zonen. Een opgroeiend gezin dat woonde aan de 
Coevorderstraatweg, tegenover het café. Ondanks de zwakke gezondheid 
van Jo weerhield het haar niet om altijd maar bezig te zijn, zorgen voor het 
gezin en voor de zaak. Een dag niet gewerkt, was een dag niet geleefd. Pas 
veel later kwam er ruimte voor andere dingen, zoals op vakantie gaan. 
Vooral nadat de kinderen het transportbedrijf hadden overgenomen, toen 
kwamen Lammert en Jo aan de Kanaalweg te wonen. Samen met kinderen 
en kleinkinderen, familie en vrienden al het goede van het leven meemaken. 
Er is echter ook veel verdriet geweest in het leven van Jo. Toen onverwachts 
kleinzoon Rutger in 1986 door leukemie kwam te overlijden, hij is maar 1 jaar 
en 4 maanden geworden. Het verlies van Lammert in 1994 viel Jo zwaar, zij 
had het zo goed met hem gehad. In 2006 moest er afscheid genomen 
worden van zoon Gerrit Jan. En nog maar kort geleden, in 2020 kwam 
schoondochter Lien en begin 2022 kwam zoon Stoffer te overlijden. Ja, er 
was veel om dankbaar te wezen, maar er is ook veel verdriet geweest. 
Ondanks al deze gebeurtenissen bleef Jo een optimistische en dankbare 
vrouw. In 2005 kwam Jo in Olden Kinholt te Hoogeveen te wonen. Het 
achterlaten van de vertrouwde plek viel zwaar, maar ze heeft die tijd als goed 
ervaren ‘ze zijn hier heel lief en zorgen goed voor me’, maar de dingen van 
vroeger werden steeds meer gemist. Wat een feestelijke dag had moeten 
worden, ging vanwege de toen geldende beperkingen vanwege corona net 
iets anders. Toch heeft Jo haar 100e verjaardag als een fijne dag beleefd. 
Met het klimmen der jaren was te merken dat Jo steeds vaker over vroeger 
vertelde en dat haar krachten afnamen. Afgelopen zomer leek het niet goed 
te gaan, toch knapte ze wonderwel weer op. Maar vanaf dat moment leek het 
alsof er een moeheid over haar kwam te liggen. Zondag 4 december is Jo 
Otten – Anninga, in de gezegende leeftijd van 101 jaar, rustig ingeslapen. 
In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij een oud lied ‘Rust mijn ziel, 
uw God is Koning’. Op een keer had Jo een boek op tafel liggen, ‘Alles wordt  
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nieuw’, dat we ons daaraan mogen vasthouden, juist als het leven moeilijk  
wordt. Al gaandeweg in de gesprekken kwam steeds weer het vertrouwen 
naar voren, dat ook in de Bijbel in Psalm 91 wordt verwoord ‘Bij de Heer ben 
ik veilig, Hij is de allerhoogste God, bij Hem vind ik rust.’ 
We bidden de kinderen, klein, achterklein-, en achter achterkleinkinderen 
Gods liefdevolle nabijheid en troost toe nu zij zonder hun moeder en oma 
verder moeten gaan. 
W.v.d.S.-v.d.H. 
 
VERJAARDAGEN 
Mevr. A. Veld – Pol, Coevorderstraatweg 97, heeft op 16 januari haar 
88e verjaardag gevierd. 
Mevr. F.S. Jansen-Lemson, Coevorderstraatweg 22, heeft op 24 
januari haar 78e verjaardag gevierd. 
Mevr. J. Schonewille-Stuifzand, Schutsplein 54, te Hoogeveen, hoopt 
op 19 februari haar 88e verjaardag te vieren. 
Eveneens op 19 februari hoopt mevr. F. Tichelaar-Hoogeveen, 
Eikenlaan 2, haar 79e verjaardag te vieren. 
We wensen u allen Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar. 
 

Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O, aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der englen in. 
 
EMMAUSGROEP 
 
De gesprekskring komt op 8 februari a.s. bij elkaar. Gezellig bij 
iemand thuis, praten over het geloof. We hopen ook deze keer op 
een fijne en gezegende morgen met elkaar te hebben. Voor meer 
informatie of misschien wilt u zich bij ons aansluiten? 
U/JIJ bent van harte welkom! Neem dan contact op met Wollie 
v.d. Scheer (Tel. 0524-571004). 
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Kwaad, onrecht, schuld, lijden en dood mogen niet verzwegen worden, maar 
moeten genoemd worden met het oog op verzoening en opstanding. 

Gelovig tellen 
In de Bijbel begint een dag niet met de zonsopgang, maar met het 
verschijnen van de eerste ster, met het vallen van de nacht. De eerste 
bladzijde van de Bijbel leert ons gelovig tellen: ‘Het werd avond en het werd 
morgen. De eerste, tweede, derde … dag.’ De dag begint in de nacht!                                                              
Nu is dit gelovig tellen niet eenvoudig. Hoe snel en gemakkelijk winnen 
neerslachtigheid en cynisme het van hoop en van het licht van Pasen. De 
Veertigdagentijd daagt ons uit om gelovig te tellen. Om de nacht eerlijk 
onder ogen te zien. Niet als een alles verslindend zwart gat, maar als begin 
van de nieuwe dag, als opmaat naar Pasen.  

De Veertigdagentijd is een oefenschool in gelovig tellen. Soms lukt dit 
zingend het best:  

God heeft het eerste woord (...).                                                                                                                        
God heeft het laatste woord (...).                                                                                                                       
God staat aan het begin                                                                                  
en Hij komt aan het einde.                                                                                          
Zijn woord is van het zijnde                                                                     
oorsprong en doel en zin.     (Jan Wit, lied 513) 

Ds. René de Reuver 
 
Bedankt! 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes, 
telefoontjes en bloemen na mijn 
operatie en bij ons 50 jarig huwelijksjubileum. Het was 
hartverwarmend. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt, 
Bert en Alie Bruinsma 
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Veertigdagentijd daagt ons uit om gelovig te tellen 
 
Een reflectie van ds. René de Reuver, scriba generale synode, op de 
Veertigdagentijd die woensdag 2 maart begint. "Geen mens komt in het 
beloofde land zonder woestijntocht.” Ik vind de Veertigdagentijd elk jaar weer 
een bijzondere periode. Deze periode wordt niet bepaald door de natuur, de 
doorsnee kalender vermeldt haar niet eens. Deze periode wordt bepaald 
door de traditie van de kerk. Zoals Israël 40 jaar door de woestijn trok 
voordat het volk het beloofde land binnenging en Jezus 40 dagen in de 
woestijn verbleef voordat Hij publiek optrad, zo bezint de gemeente van 
Christus zich 40 dagen lang op verwoestijning van het leven voordat ze het 
paasfeest viert. Het zijn weken van bezinning, inkeer en reflectie. In deze 
weken volgen we Jezus op Zijn kruisweg. Geen mens komt in het beloofde 
land zonder woestijntocht. Jezus begint Zijn werk als messias niet zonder 
voorafgaande verzoeking in de woestijn. Het wordt geen Pasen zonder 
Goede Vrijdag. Daarom vieren wij geen Pasen zonder Veertigdagentijd. 

Tijd van verzoening                                                                  
Dit jaar ervaar ik de Veertigdagentijd zwaarder beladen dan andere jaren. 
Goddank lijkt de corona pandemie op haar retour en kunnen we, ook als 
kerkgemeenschap, elkaar weer ontmoeten en weer samen zingen. Alles lijkt 
weer gewoon te worden. Toch hoop ik niet dat we doen alsof er er in de 
afgelopen 2 jaar niet heel veel is gebeurd. Want wat een verdriet is er 
geweest. En wat stonden we van tijd tot tijd fel tegenover elkaar. Er zijn forse 
woorden gesproken en verwijten over en weer gemaakt. Er zijn wonden               
geslagen in de samenleving, in families, in vriendschappen, ook tussen 
christenen. Juist deze weken van bezinning en inkeer, op weg naar Pasen, 
bieden ons de gelegenheid om verdriet te delen. Om de pijn en boosheid 
omdat we elkaar weggezet hebben te benoemen, en te belijden voor God en 
voor elkaar. Om wonden te helen. De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd 
van verzoening. In deze Veertigdagentijd worden we heel concreet bepaald 
bij het kwaad van macht, geweld, vernietiging en dood door de oorlog in 
Oekraïne, met alle gevolgen van dien, ook voor de rest van Europa. De 
Veertigdagentijd staat daarmee in een heel specifiek kader. Het is de 

opmaat naar Pasen.                                                                                                                           
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DE FLESSENCONTAINER 
 

Naast de kerk staat een container,  
waar wij de statiegeldflessen in kunnen doen.  

De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Coevorden. 
 
Dus: Hebt u lege flessen, deponeer ze a.u.b. in de container, want 
de voedselbank voorziet op dit moment in een grote behoefte. 

 
Bedankt! 
Een luisterend oor 
Een hand op je schouder 
Een telefoontje 
Een kaart 
Dit alles heeft ons getroost na het overlijden van mijn lieve man, vader 
en opa Hendrik JanKregel. 
Wij willen u daarvoor oprecht bedanken, 
Fam. Kregel, Geeserveld 
 
Ga met God, dan is je lot Vrede 



Ga met de Heiland, aan Zijn hand 
Leidt Hij je naar het Vaderland 
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Kleurplaat:  
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Puzzel  

 



 
 

9 


