
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.
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Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws.
Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.
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Website: www.pkngeesbrug.nl
Mailadres: info@pkngeesbrug.nl
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Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der
Hoek

Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma

Rabobank: NL49 RABO
0377201715

Rabobank Diaconie: NL21 RABO
0377203092

ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Gesbrug
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Roosters

Datum
Bloemen
bezorgen USB bezorgen

Geluid
verzorgen Gastenwacht

5 mrt J. Jonkman J. Jonkman E. Sanders L. Bruinsma

12 mrt G. Giethoorn J. Jonkman J. Giethoorn H. Wasse

19 mrt I. van Dalen J. Jonkman R. Coufreur J. Wasse

26 mrt P. Giethoorn J. Jonkman H. Wasse F. Pol

2 apr R. Oelen J. Wasse E. Sanders H. de Jonge

Kerkschoonmaak

Periode week 7-12 G. Meijer
J. Jonkman

Periode week 13-18 F. Schonewille
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Het kastje in mijn hoofd.

In mijn hoofd heb ik een kastje.
Een kastje met daarin stil verdriet,
soms gaat het even open,
bij een geur, een foto of bij het
horen van een lied.
Dan denk ik aan die mensen die, 
mij in het leven ontvallen zijn.  
Ik sluit soms snel 
het kastje, om niet te voelen daarvan de pijn.
Het liefst had ik in mijn hoofd zo’n kastje niet,
maar ik weet niemand ontkomt 
in zijn leven aan zo’n kastje met verdriet. 
Altijd zijn mijn dierbaren bij mi ,
in mijn hart en in mijn hoofd,
en ik zal ze pas vergeten wanneer mijn
eigen levenskaars is gedoofd

R Schonewille .
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Meditatie
“Houd moed, sta op, Hij roept u!”

Markus 10: 49

Moed houden en opstaan – ja, dat zijn goedbedoelde adviezen die
mensen je soms geven.
Kop op! Houd je flink!
En: Vooruit, joh, sta eens op, kom overeind, je kunt het best!
Zoiets zeggen de mensen in Jericho ook tegen de blinde Bartimeüs.
“Houd moed!” en: “Sta op!”
Maar ze zeggen er nog iets bij. En dat is van doorslaggevend belang.
Moed houden en opstaan, ach, hoe vaak heeft Bartimeüs dat al niet
gehoord.
Maar nu is er zelfs een goede reden om op te springen: Jezus roept!
En als Jezus roept is er hoop voor de toekomst!
Misschien heb je alle moed verloren.
Misschien ben je  te moe om op te staan en het werk van alledag aan te
pakken.
Misschien heb je er helemaal geen zin meer in.
Misschien zie je geen hand meer voor ogen en is alles even donker voor
je.
Hoor: Jezus roept je!
Nee, dat betekent niet dat je alles direct weer scherp kunt zien.
Misschien moet je nog een heel eind gaan voordat je bij Hem bent.
Maar: er is hoop!
Houd moed – je zult de vreugde aanschouwen!
Trouwe God, omdat Gij mij roept, omdat Gij mij op het oog hebt, daarom
heb ik moed en ga ik mijn weg met vertrouwen.
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GEMEENTENIEUWS
Anneke Vos, Berkenlaan 15 is opgenomen geweest in het ziekenhuis
Bethesda te Hoogeveen voor een knieoperatie. Op dit moment is ze thuis
aan het revalideren. Anneke, heel veel geduld gewenst met de revalidatie
en Gods zegen!
Ook willen we denken aan gemeenteleden die thuis te kampen hebben
met hun gezondheid en aan ons gemeentelid dat is opgenomen in een
verpleeg/verzorgingstehuis.
Een kaartje of telefoontje kan heel veel betekenen.

Weidesteyn

* Mevrouw D. Kuiper-Wasse, afd. 1 kamer 2,
Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA, Hoogeveen,

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geef ons de moed voor dit gebouw

Verjaardagen

Dhr. W. Tichelaar, Eikenlaan 2, hoopt op 8 maart zijn 80e te vieren.
Dhr J. Schonewille, Berkenlaan 3, hoopt op 10 maart zijn 90e verjaardag
te vieren.
We wensen u beiden Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Zingt een nieuw lied voor God de Here,
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
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Kerkdiensten:
Aanvang diensten 10.00 uur.
Zondag 5 maart Voorganger: Dhr. J. Schraal
Biddag Extra collecte: Biddagcollecte
2e Lijdenszondag Psalmlezing: Psalm 33: 12-22

Zondag 12 maart Voorganger: Mevr. W. van der Scheer
3e Lijdenszondag Organist: Bert Bennink

Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 95

Zondag 19 maart Voorganger: Ds. J. Teding van Berhout-Fabius
4e Lijdenszondag Extra collecte: Kerk extra

Psalmlezing: Psalm 23

Zaterdag 26 maart Voorganger: Dhr. K. de Lange
5e lijdenszondag Extra collecte: Diaconie

Psalmlezing: Psalm 130

Zondag 2 april Voorganger: Dhr. J. Schraal
6e lijdenszondag Extra collecte: Kerk extra
Palmpasen Psalmlezing: Psalm 118: 1-2, 19-29

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:
● Deze maand na elke dienst koffie drinken met iets lekkers

erbij.
● Voor in de kerk staat een liturgische bloemschikking. Bekijk

hem is goed, iedere week is hij anders.
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40 dagen tijd gedichtje

40 dagen tijd
Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,

om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,

dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.

Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,

om te praten of te eten
of een spelletje te doen,

meer te bidden, God in ’t midden,
alles meer bewust te doen.
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In Memoriam: Lisa de Jonge

Opeens stond de wereld stil en zal nooit meer hetzelfde zijn.
Hierbij laten wij jullie weten dat onze lieve dochter en zusje in vrede is
heen gegaan.

Dit zijn de woorden die op de rouwkaart van Lisa de Jonge staan.
God heeft haar geroepen: “Kom maar bij Mij mijn kind.
Je mag wonen bij Mij in het Hemelse Paradijs.

Op 9 januari 2006 is Lisa geboren.
De tekst die op het geboortekaartje stond was deze:

Zie, hoor en geniet
Lachen, voelen, ook verdriet
Liefde, warmte en soms pijn
Wat er ook gebeuren mag,
Wij zullen er altijd voor je zijn.

17 jaar mochten Henk, Marjan, Cindy, Ilse en ook Djustin voor haar
zorgen. Dag en nacht stonden ze voor haar klaar.
Op 28 januari 2023 is er nog vrij plotseling een einde gekomen aan het
leven van Lisa.
Lisa was een vrolijke meid. Dat kon ze niet uiten in woorden, maar wel
laten zien door haar gedrag.
En als ze ergens niet mee eens was liet ze dat ook duidelijk blijken.
Lisa hield heel erg van de muziek van Jannes.
Dat merkte je aan haar als die muziek gespeeld werd.
Ook tijdens de uitvaartdienst zijn enkele liedjes van Jannes ten gehore
gebracht.
Lisa heeft in haar leven heet veel vreugde gebracht, maar ook veel
zorgen.
Familie de Jonge heeft op een bewonderingswaardige manier voor haar
gezorgd.

De rouwdienst vanuit onze dorpskerk en de begrafenis heeft op 2 februari
plaats gevonden.
Het gedicht dat in de dienst is voorgelezen leest u hieronder
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Afscheid nemen

Als je een kind of zusje hebt verloren
is dat vreselijk om te horen.
Het heeft tijd nodig te rijpen
om 't gebeuren te begrijpen.

Het slaat vreselijk diepe wonden
die je hart krijgt toegezonden.
Kwetsbaarheid van 't kinderleven
geschokt en met pijn beleven.

't Verdriet dat heeft toegeslagen
is onmogelijk te verdragen.
Leegte is wat je gaat voelen
en je hart en ziel doorwoelen.

't Afscheid nemen blijkt verdrietig
want je bent als mens zo nietig.
Maar Gods troost word je gegeven
Lisa mag bij Hem verder leven.

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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Bijbel-cake

Recept:

1,5 kopje Deutronomium 32 vers 14a
6 Jeremia 17 vers 11
2 kopjes Richteren 14 vers 18a
4,5 kopjes 1 Koningen 5 vers 2
2 kopjes 1 Samuël 30 vers 12a
0,75 kopje 1 Korinthiërs 3 vers 2
2 kopjes Nahum 3 vers 12
1 kopje Numeri 19 vers 8
Mespunt Matheüs 5 vers 13
2 á 3 theelepels Exodus 30 vers 23
3 theelepels bakpoeder
Dit alles mengen.
Het deeg is tamelijk vloeibaar.
Baktijd: Lucas 22 vers 59
Als je gaat eten Lucas 14 vers 12 t/m 14

Eet smakelijk!

De lijdenstijd is begonnen. Dit willen we gedenken zoals voorgaande
jaren: met een bloemschikking en koffie met wat lekkers na de dienst.
Wij hopen dat er mensen zijn die ons hierbij willen ondersteunen. Er ligt
een lijst in de hal van de kerk waar u uw naam op kunt invullen.
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Bij de diensten

Zondag 5 maart gedenken we Biddag voor Gewas en Arbeid.
Iedereen krijgt na de dienst een gedicht mee en een recept voor een
Bijbel-cake.
Deze cake gaan we dan met Dankdag bakken en na de Dankdagdienst
onder het genot van een kop koffie of thee er lekker van genieten.
U mag de cake natuurlijk ook eerder bakken en opeten.
Hieronder vind u het gedicht en het recept.

Biddag

Biddag is in gebed
tot de Heere gaan,
danken voor wat
Hij heeft gegeven,
en vragen of Hij
mee wil gaan,
en nabij wil
zijn in je leven.

Biddag is je zorgen bij
de Heere neerleggen,
en je weet niet hoe
je verder moet,
tegen Hem mag
je alles zeggen,
Hij weet wat je
denkt en voelt.

Biddag is ook een
moment stilstaan,
tijd nemen voor
bijbellezen en gebed,
en niet alleen
maar doorgaan,
met biddag word
je even stilgezet. Janneke troost
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Langs deze weg willen wij u hartelijk uitnodigen voor onze jaarlijkse
ledenvergadering.
Hieronder de agenda.

Agenda ledenvergadering Protestantse Evangelisatievereniging
Geesbrug e.o. 22-03-2023 om 19: 30 uur.

1. Opening.
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken / mededelingen.
4. Notulen ledenvergadering 2022.
5. Jaarverslag 2022.
6. Kascontrole.
7. Pauze.
8. Bespreking financieel jaarverslag 2022.
9. Begroting komende jaar.
10.Stand van zaken aangaande de verkoop van de

pastorie.
11.Rondvraag.
12.Sluiting

Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar en kunt u de notulen van 2022
doornemen en inzage krijgen in het financiële jaarverslag.
We hopen u allemaal te zien op 16 maart.
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Kleurplaat:
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Puzzel
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