
Nieuwsbrief in coronatijd 
nr. 27 (27 januari 2022) 
 

(volgende nieuwsbrief 17 februari 2022) 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij het rust creëren in je leven. 

Eenvoudig(er) leven, je niet laten beïnvloeden door alles wat je zou moeten hebben van 
het vele dat ons door de reclame wordt voorgehouden. Ontspullen is een manier om rust te 
vinden in je omgeving, in je leven. 

Een tweede manier is het rust vinden in jezelf. Laten we eens kijken hoe we hiermee 
omgaan, beginnend bij kinderen. Als je opgevoed wordt met alles wat je moet doen om 

een ‘goed’ leven te hebben, niets te missen in deze haastige overvolle wereld dan is rust 
ver te zoeken. Kinderen die gevulde agenda’s hebben met activiteiten na school of in het 
weekend en de prestaties die geleverd moeten worden. Dit beeld nemen ze mee in hun 

leven. Ouders, opa’s en oma’s hebben het meestal over hoe goed een (klein)kind het doet 
op school of hoe goed in een sport. Lukt het niet dan ligt het aan anderen, aan school, aan 

medische achtergronden. Ik vraag wel eens: Is hij of zij gelukkig? Dan valt het gesprek 
meestal even stil. Heeft een kind plezier in het leven, speelt het met andere kinderen? 
Welke spelletjes vinden ze leuk? Dat lijkt me belangrijker dan de zogenaamde prestaties. 

Ik werk in de bibliotheek als vrijwilliger. Er komen groepen van school, peuters en kleuters. 
Een druk kwartiertje, zo leuk. Het komt wel eens voor dat een kleutertje een makkelijk 

boekje pakt, van de peuters. Laat dit vol trots zien: een boek over dieren, tractoren en zo. 
Dan leren we als vrijwilligers dat je een kleuter het boek terug moet laten leggen en een 
boek uit de eigen serie laten pakken. Dat kan ik niet. Wel van tevoren meelopen en laten 

zien welke boekjes leuk zijn. Zo begint feitelijk al de druk en verdwijnt het gewone plezier 
in dingen waar ze zelf voor gekozen hebben. Gesteund worden in je keuzes geeft 

zelfvertrouwen. Maar ja, dan vraagt de omgeving hoe het gaat op school en daar sta je 
dan: plezier scoort lager dan prestaties. Ik vrees dat ik me er ook wel eens aan schuldig 
gemaakt heb bij mijn kinderen; zal het ze eens vragen. Misschien maak ik nog dezelfde 

fout als ik aan kinderen vraag hoe het op school gaat. Ik probeer er aan te denken om te 
vragen of ze een juf of meester hebben bijvoorbeeld of wat het leukste is op school. Dan 

krijg je ‘gewone’ antwoorden. Nooit te oud om te leren denk ik dan over en bij mezelf. We 
kunnen best allemaal een klein stapje doen in de hoop dat de kinderen van nu zichzelf 
kunnen zijn: je bent goed zoals je bent. En dat geef je dan mee in het leven. Hoe je rust in 

jezelf kan vinden als volwassene in deze tijd is een onderwerp voor de volgende 
nieuwsbrief. 

Annemarie Hazebroek 
Nieuws vanuit onze kerkenraden 
• Hoe kerken wij de komende tijd: de lockdown is niet meer van toepassing. We zijn 

alweer begonnen met het kerken in de kerk en het is fijn dat wij elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Wel zijn mondkapjes bij het verplaatsten in de kerk en de 1,5 m afstand 

verplicht. Vandaar ook dat bij een dienst in de kerk in Wedde u zich moet aanmelden. 
Hier willen wij niet het risico nemen dat de kerk op basis van die 1,5 m “vol” is.  

• Preekvoorziener: Janet Korte heeft van onze vier kerken een bloementaart ontvangen 
voor haar werkzaamheden. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we 
op zoek naar een vervanger. Misschien iets voor u? Het rooster voor 2022 is klaar dus 

degene heeft dit jaar dan de tijd om het rooster voor 2023 in te vullen. Lijkt het u wat u 
krijgt ondersteuning en informatie hoe dit te doen. U kunt zich opgeven bij uw eigen 

scriba of bij ondergetekende. Ook voor informatie kunt u zich hier melden.  
 
Diensten de komende tijd vanuit de kerk 

De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt 
volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. 

Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken 
naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes 
Gaandeweg of de websites. 

 
Het lied van de maand februari is lied 802 



 

zondag 30 januari een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: dhr. H.J. Dijkstra 
organist: dhr. H.J.M. Roelofs 

collecte: JOP en Kerk en een extra collecte voor de Jeugd 
 

zondag 06 februari een dienst Wedde om 09:30 uur opgave verplicht 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: dhr. J. Rozema m.m.v. de cantorij 

collecte: KIA Werelddiaconaat en Kerk met een extra collecte voor Roemenië 
Opgave uiterlijk zaterdag 5 februari om 17:00 uur bij mw. G. van Dijk, scriba  

tel. 54 19 13 of gretavandijk@outlook.com 
 

zondag 13 februari  een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur opgave verplicht 
voorganger: dhr. H. Dijkstra 
organist: dhr. J. Eefting 

collecte: KIA Noodhulp en Kerk 
Opgave uiterlijk zaterdag 12 februari om 17:00 bij mw. F. Eefting, scriba 

tel. 54 18 83 of pknvriescheloo@gmail.com 
 
Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 

• Nu er weer meer mogelijk is zullen activiteiten waarschijnlijk weer gestart gaan worden. 
Dit kunt u vinden op onze websites. 

 
• Filmhuis Moving Movies: donderdag 10 februari 2022 om 20:00 uur 

(zaal open om 19:45 uur) in Het Karspel te Bellingwolde. Kosten € 

5,00 incl. koffie/thee: Cold War (Oorspronkelijke titel: Zimna Wojna 
Polen / Frankrijk / Verenigd Koninkrijk Drama / Romantiek 88 

minuten). Een gepassioneerd liefdesverhaal tussen twee mensen 
met verschillende achtergronden en temperamenten, die niet bij 
elkaar passen en toch tot elkaar worden veroordeeld. Tegen de 

achtergrond van de Koude Oorlog in de jaren 50, in Polen, Berlijn, 
Joegoslavië en Parijs, toont de film een onmogelijk liefdesverhaal in 

onmogelijke tijden. 
 

scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 
Nieuws uit de gemeente Blijham: 

 
Het is fijn dat we weer diensten in de kerk kunnen houden, maar thuis de dienst mee 
vieren blijft natuurlijk mogelijk. 

 
Gelukkig is het al weer wat langer licht, op zonnige dagen is dat vooral ´s middags te 

merken en dat zorgt ervoor, in ieder geval mij, dat het allemaal wat minder somber lijkt. 
 
Met hartelijke groet 

Geeke van der Haar 
 

mailto:gretavandijk@outlook.com
mailto:pknvriescheloo@gmail.com
mailto:scriba@pkn-bellingwolde.nl

