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(volgende nieuwsbrief 23 september) 

 

In deze nieuwsbrief de een na laatste van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid: 
onrecht geduldig verdragen.  
Onrecht verdragen? Dat gaat tegen al ons gevoel in. Waar gaat het naar toe in de wereld 

als je niets doet tegen al het onrecht dat er is? Moet je dat allemaal maar laten gebeuren?  
Dan toch maar liever een ‘eerlijke’ oplossing: oog om oog, tand om tand. Zo staat immers 
in het oude testament geschreven. In toelichtingen op de bijbel lees je dat het oog om oog 

principe met name bedoeld is voor rechters, dat ze een eerlijke straf opleggen: niet te 
zwaar maar ook niet te licht. Er mag daarbij geen sprake zijn van wraak. Daar kunnen we 

niet zo veel mee in ons leven. Maar dan komt de toelichting in het nieuwe testament: Jezus 
die wijst op de twee belangrijkste geboden: Heb God lief met heel uw hart, uw geest en uw 
verstand. En heb uw naasten lief als uzelf. Liefde voor de ander ook al doet de ander je 

pijn, is voor mensen een grote opgave. Je kan proberen het in stappen te leren: eerst je 
verplaatsen in de ander, kijken of er een verklaring is voor zijn of haar gedrag. Dan kan 

begrip een volgende stap zijn. Wellicht is het onrecht ook nog bespreekbaar. Soms weet de 
ander niet wat hij of zij teweegbrengt. Als het gedrag niet verandert is er de keuze om in 

woede, haat en met wraakgedachten te leven of te verdragen met geleidelijk vrede en rust 
in je hart. Hopelijk is het soms haalbaar om te verdragen en leert het ons om een volgende 
keer weer aan de twee grootste geboden te denken.  

Annemarie Hazebroek 
 

STEEDS BETER 
De laatste maanden was mijn kerkenwerkagenda tamelijk leeg. Wel had ik voor 24 
augustus opgeschreven: Kopij inleveren GAANDEWEG. Deze keer wil ik echt iets van me 

laten horen. Natuurlijk stonden er in mijn agenda veel afspraken in voor artsbezoeken, 
consulten bij de diëtiste, de praktijkondersteuner, de trombosedienst en niet te vergeten 

de hartrevalidatie. Na zo'n grote ingreep blijf je een poos in de greep van de medische 
wereld. En gelukkig is dit in mijn geval zeer de moeite waard geweest. Zo kon ik vandaag 
tegen de arbo-arts zeggen: lichamelijk gaat het inmiddels beter dan vóór de operatie. Daar 

ben ik blij om en dankbaar. 
Dankbaar ben ik ook voor al de blijken van medeleven vanuit de gemeente(n). Dank voor 

al de vele goede wensen en gebeden, dank ook dat jullie mij de rust hebben gegund die ik 
nodig had.  
Inmiddels gaat het zo goed, dat Gea en ik het aandurven van 31 augustus t/m 11 

september op vakantie te gaan. Op 12 september hoop ik dan met de gemeente als 
kerkganger de startzondag mee te vieren. 

De arbo-arts adviseert, dat ik in september het kerkenwerk weer geleidelijk oppak - tot 
maximaal 10 uur in de week. Vanaf oktober hoop ik dan ook weer voor te kunnen gaan in 
kerkdiensten - ik zal mijn werktijd nog moeten beperken tot maximaal 20 uur per week.  

Ook willen Gea en ik dan 11 dagen naar Engeland reizen - we hebben de reis vorig jaar 
moeten uitstellen in verband met corona-reisbeperkingen. Dus in de tijd van 17 t/m 27 

oktober willen we weer afwezig zijn.  
Of het daarna lukt mijn werktijd weer iets meer uit te breiden, zal dan blijken. Ik hoop het 
wel... 

Hartelijke groet 
Wolf Jöhlinger 

Activiteiten in onze kerken: 
Bellingwolde:  
Orgelconcert: 12 september Orgelconcert Darija Schneiderova en Winfried Dahlke 

Het Organeum verzorgt jaarlijks orgelconcerten in de Magnuskerk. Doorgaans 
worden deze gegeven door Winfried Dahlke en Darija Schneiderova. 

Aanvangstijden concerten: 16:00 uur (tenzij anders vermeld) 
Entreeprijs voor de orgelconcerten is € 7,00.  



U moet zich wel aanmelden voor dit concert via de mail bij: hensen.ellen@hetnet.nl of 
telefonisch op 06-23741844. 
 

PG Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo: Zaterdag 11 september op Open 
Monumentendag zijn de kerken in Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo open van 10:00 uur 

tot 16:00 uur. 
 
Passage Christelijke vrouwenvereniging begint weer op woensdag 8 september om 19:30 

uur in Het Karspel. Wilt u graag een avond meemaken kunt u contact opnemen met Astrid 
Lüürssen, voorzitter van Passage Bellingwedde (06 21 67 11 99). 

 
Zijn er activiteiten die u graag vermeld zou zien in deze nieuwsbrief dan kunt u dit aan mij 
melden. 

 
Diensten de komende tijd  

De gegevens omtrent luisteren/kijken naar de diensten en hoe u collectes kunt overmaken 
staan op de site van PG Bellingwolde en Blijham. 
Hier vindt u ook de richtlijnen om een dienst bij te wonen. 

 
5 september 2021 een dienst in Bellingwolde om 09:00 uur. 

Voorganger: ds. S.B. Rienstra 
Organist: dhr. R. Wind 

Collecte: KIA Werelddiaconaat en kerk 
Aan deze dienst werkt de cantorij Westerwolde mee. 
 

12 september 2021 een dienst in Blijham om 09:30 uur (start en doopdienst). 
Voorganger: ds. H. Veltman 

Organist: dhr. H.J.M. Roelofs 
Collecte: Missionair Werk en kerk 
Deze dienst willen wij de start van het nieuwe seizoen gaan vieren. Ook is dit een 

doopdienst waar de KND haar medewerking aan zal verlenen. 
Bij goed weer is er na afloop koffiedrinken 

 
19 september 2021 een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: ds. J. Hommes 

organist: dhr. R. Wind 
collecte: KIA Zending en Kerk  

Opgave voor deze dienst bij Hendrik Bots: 0597 562195 of hendrik@bots17.nl 
Dit uiterlijk de zaterdag voor de dienst in Wedde tot 17.00 uur. 
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