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Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie
Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Van de diaconie.

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

Aandacht voor de leefomgeving en de voorziening van
schoon water in Zuidwest -Oeganda

Aantal exemplaren 125.

Op welke wijze zijn lokale kerken betrokken?

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
Website: www.pkngeesbrug.nl
Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

De copy voor de uitgave van december en januari inleveren voor:
donderdag 24 november voor 19:00 uur

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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Bij Tearfund geloven we dat de kerk een motor kan zijn om gemeenschappen
tot bloei te brengen en armoede en onrecht aan te pakken. Daarom
stimuleren we kerken om zich in te zetten voor de ontwikkeling van hun
gemeenschap, samen met de omgeving en met lokaal aanwezige middelen.
We noemen dit Church & Community Transformation (CCT). In dit project
speelt de lokale kerk een voortrekkersrol in het waterprogramma door het
mobiliseren van kerk- en gemeenschapsleden om betrokken te raken bij
ontwikkelingsactiviteiten. De kerkleider en zijn familie zijn vaak het eerste
aanspreekpunt in een gemeenschap waar KDWSP een wate
rproject uitvoert.
In dit projectjaar wordt met 37 kerken samengewerkt om hen meer bewust
te maken van hun taak om water, hygiëne en sanitaire voorzieningen hoger
op de agenda te zetten voor
een doelgroep van 16.320 families. Van deze groep krijgt ongeveertwee
derde toegang tot betere voorzieningen voor gezond drinkwater. Naast deze
doelgroep zijn de maandelijkse radio talkshows een belangrijk instrument
om de bevolking bewust te maken van goede hygiëne inclusief
informatieverstrekking rondom en preventie van COVID-19.

Tearfund Nederland | www.tearfund.nl | info@tearfund.nl | 030 69 69 600
NL32 ABNA 0501 0303 01 (t.n.v. Tearfund)

Diaconaal werk in Chili.
Zuster Kuijpers vertelt op 3 november a.s. over “haar” kindertehuis Las
Palmas en wat dat heeft te weeg gebracht aan (diaconale) ontwikkelingen.
Op donderdagavond 3 november a.s. ontmoet u haar om 20.00 uur in de zaal
achter de Hervormde Kerk in Hollandscheveld.
Iedereen is van harte welkom.
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Roosters
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Bloemen
Datum bezorgen

Geluid
USB bezorgen verzorgen

6 nov

J. Wasse

R. Jonkman Jurrie of Petra

13 nov F. Pol

J. Wasse

E. Sanders

20 nov Ina van Dalen

J. Wasse

J. Giethoorn B. Bruinsma

27 nov R. Oelen

J. Wasse

R. Coufreur

H. Wasse

4 dec

K. van Dalen

H.Wasse

J. Wasse

J. Jonkman

J. Lunenborg

Gastenwacht

J. Lunenborg

Kerkschoonmaak
Periode week 41-46

J. Wasse

Periode week 47-46

C. Sanders
J. Smit

Bedankt.
Op zaterdagmiddag kwam een ouderling de Paaskaars brengen van
de kerk.
Ik was blij en verrast en vroeg: “Wat kost de kaars?”
Ze zei: “Hij is al betaald.”
Dat raakte me diep, want mensen heeft de Here Jezus dit niet
allemaal voor ons gedaan?
Hij heeft voor ons betaald!
De kaars heeft een mooi plekje in onze kamer gekregen.
Vriendelijke groet,,
B. Kregel

Meditatie
Alle dingen nieuw.
Lezen: 2 Petrus 3 : 8 – 13
“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is
als duizend jaar en duizend jaar als één dag”.
2 Petrus 3 : 8
Dat is nu juist wat ons zo vaak ontgaat: dat Gods horloge anders loopt
dan het onze. Veel vragen die beginnen met dat bekende vraagwoord
”Waarom” zouden als sneeuw voor de zon smelten, wanneer we eens
wat meer zouden denken aan dit woord van de apostel. Telkens gaan
wij ervan uit dat God in de hemel op onze klokken meekijkt. En wie dat
denkt, wordt keer op keer teleurgesteld. Wie ervan uitgaat dat Gods
klokken gelijk lopen met de onze, vraagt zich steeds weer af waarom
God te laat komt of te vroeg is, en waarom het zolang duurt voordat
Jezus komt. Nu al twintig eeuwen wachten wij op die nieuwe hemel en
die nieuwe aarde, al twintig eeuwen na Jezus’ rondgang op aarde.
Ja, twintig eeuwen. Dat is een enorme tijd in onze aardse begrippen.
Twintig maal honderd jaar. Tweeduizend jaar! Een enorme tijd? Nou
zegt de apostel, dat is maar hoe je het bekijkt. Ja, bij ons is dat een
enorme tijd. Maar bij God is dat een kwestie van twee dagen. Duizend
jaar is bij Hem één dag. God heeft de tijd. In de hemel wordt het niet
donker. In de hemel staat de tijd niet stil, maar de tijd schiet daar ook
niet als een dwaas van de ene dag in de andere. In de hemel kun je
eigenlijk niet van tijd spreken.
Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid. Zie, dat moeten
wij mensen bedenken in dit aardse bestaan. Wij lijden ook aan de tijd,
aan die voortjagen de afwisseling van licht en donker, aan die
maalstroom van dagen en maanden en jaren. Ook daaraan komt een
eind.

Alle dingen maakt God nieuw!
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Ook eens zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van ‘t woeden van de boze,
van ‘t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van ’t lijden aan de tijd.
Gezang 288 : 4
Trouwe God, geef ons van uw geduld, van uw lankmoedigheid!
Bewaar ons ervoor dat wij wanhopen zouden en niet meer in uw komst
geloven, omdat uw rijk niet komt op onze tijd.
Geef ons uw Geest, zodat wij verlangen naar uw toekomst, maar
intussen doen wat U ons te doen geeft.
(A.F. Troost)

Dankdagdienst
Zondagochtend 13 november houden wij de dankdagdienst.
Zoals voor corona zullen we dit jaar weer

een gezamenlijke maaltijd eten na de dienst,
met ons zelf verbouwde gewas.
Tot en met donderdag 10 november kunt u de,
uien inleveren bij de kerk.
De kerkenraad zorgt er dan voor,
dat er een lekkere maaltijd op tafel staat de 13e.
Zegt het voort!
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Kerkdiensten:
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Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 6 november Voorganger: Ds. J. de Korte Benneveld
Heilig Avondmaal Extra collecte: Avondmaalscollecte
Psalmlezing: Psalm 17
Zondag 13 november Voorganger: Dhr. J. Schraal
Dankdag voor
Organist:
Bert Bennink
gewas en arbeid
Extra collecte: Dankdag
Psalmlezing: Psalm 98
Gezamenlijke maaltijd na de dienst.
Zondag 20 november Voorganger: Dhr. R. Schonewille
Extra collecte: Onderhoud gebouwen
Psalmlezing: Psalm 46
Zondag 27 november Voorganger: Mevr. W. van der Scheer v. d. Hoek
1e Advent en
Extra collecte: Kerk extra
Eeuwidheidszondag Psalmlezing: Psalm 122
Zondag 4 december Voorganger: Dhr. J. Schraal
2e Advent
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 72
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:
● Gezamenlijk eten na de Dankdagdienst.
● Eeuwigheidszondag.
● Nieuwlande Zingt.
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Van de Kerkenraad
Hallo gemeenteleden,

Dinsdagavond 4 oktober hebben we als kerkenraad weer vergaderd.
Dit keer in de nieuwe samenstelling. De vergadering werd door Alie
geopend met gebed en het lezen van Johannes 6: 1-14. We
bespraken kort onze gedachten over dit bijbelgedeelte.
Daarna hebben we de belangrijkste agendapunten met Wollie van der
Scheer besproken en heeft zij haar werkzaamheden van de afgelopen
periode toegelicht.
Vervolgens kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:
* We kijken terug op een geslaagde heropening van de Rank.
* Er hebben zich twee gemeenteleden gemeld voor de paaskaarsen,
zij
hebben de kaars ontvangen.
* Nu het winterseizoen gestart is proberen we de komende maanden
weer enkele huisbezoeken af te leggen. Dit staat los van de
bezoeken
die mw. van der Scheer aflegt.
* Er wordt nog gewerkt aan het repareren van het toilet bij de Rank.
* We hebben van de gemeente Coevorden een ontvangstbevestiging
ontvangen van de aanvraag voor het wijzigen van het
bestemmingsplan van de pastorie. We zijn nu in afwachting van een
reactie.
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdagavond 15
november. Mocht u vragen/agendapunten hebben dan horen wij dat
graag.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Cindy Sanders

Gemeentenieuws
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Mevr. G. Koops-Duinkerken, Berkenlaan 6, is opgenomen in het
UMCG te Groningen. Wij wensen u Gods nabijheid toe. En dat geldt
ook voor uw man, kinderen en kleinkinderen.
Mevr. D. Kuiper-Wasse, Meidoornlaan 5, is opgenomen in het
Scheperziekenhuis te Emmen. Ook u bidden we veel kracht en sterkte
toe van de Hemelse Vader en dit geldt ook voor allen die om u heen
staan.
Mevr. A. Bruinsma, Brinken 1 te Meppen, heeft j.l. 28 oktober een
operatie ondergaan. We wensen haar een goed herstel en Gods
zegen toe.
Ook 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.
Weest niet bezorgd, maar blijde:
de Here zorgt voor u.
Laat niet door vrees u leiden,
want Hij staat borg voor U.
En wat u mag ontbreken,
zegt aan de Heer uw nood
met bidden en met smeken,
maakt zijn genade groot.

Verjaardagen
Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Coevorderstraatweg 46, hoopt op 1
november haar 88e verjaardag te vieren.
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Collecten t/m 16-10-2022
Kerkcollecten
Deurcollecten
Kerkcollecten extra
Liturgiecommissie
Diaconie
Totaal

€ 501,62
€ 213,95
€ 122,80
€ 27,30
€ 23,20
€ 888,87

Giften
1 x € 20,- (munten) via A. Bruinsma
1 x € 34,- (munten) via W. v.d. Scheer
1 x € 20,- (rommelmarkt)
1 x € 20,- (opening Rank)
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.
Vanaf nu gebruiken we nog slechts één banknummer.
De rekening van de ING bank is komen te vervallen.
Penningmeester, L. Bruinsma.

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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Aan de Berkenlaan 13 staat een

"GRATIS BOODSCHAPPENKAST"
Je ziet ze al steeds meer en ook inwoners van Geesbrug
nemen een eigen initiatief.
Helaas komt het in deze tijd voor, dat sommige mensen niet
genoeg geld hebben voor de nodige boodschappen.
Heeft u iets over in uw eigen koelkast/kelder dan mag u dit
er inzetten voor de minderbedeelden die er gratis gebruik
van mogen maken.
De kast is elke dag open van 9.00 - 21.00 uur.
Dus wie heeft nog wat over om de kast gevuld te houden?
Je mag er van alles inzetten wat je er voor over hebt.
Alles is WELKOM
Van brood, beleg, zeep, pot groente, zout, fruit, batterijen,
rijst, boter, kaas, eieren, thee, koffie wc papier etc.
Alvast heel erg bedankt!
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Dhr. A. Kammer, Kanaalweg 4, hoopt op 4 november zijn 85 e
verjaardag te vieren.
Mevr. A. Pol-Gritter, Berkenlaan 9, hoopt op 5 november haar 88 e
verjaardag te vieren.
Dhr. J. van Eck, Meidoornlaan 26, hoopt op 8 november zijn 84 e
verjaardag te vieren.
Dhr. G. Lunenborg, Elslaan 8, hoopt op 19 november zijn 84 e
verjaardag te vieren.
Wij wensen u allen een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar
zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.
Dankt God te allen tijde,
verwacht het uit zijn hand:
dan zal zijn milde vrede
-te hoog voor het verstanduw hart en uw gedachten
behoeden in uw Heer.
Wie op de Here wachten
verblijdt Hij keer op keer.

Jubileum
Op 1 december 2022 is het 50 jaar geleden dat Bert en Alie Bruinsma,
Brinken 1 in Meppen, in het huwelijk zijn getreden.
Ze zijn heel dankbaar en blij dat zij dit D.V. met kinderen,
kleinkinderen en verdere familie en vrienden mogen vieren.
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Kleurplaat:

Puzzel
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