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schuld !!!    vergeven ? 
Niet toevallig is de vraag naar de schuld een van de grote thema's in kerken, in therapieën, in 

rechtbanken en in de reclassering. Schuld ontstaat waar onrecht gebeurt, waar mensen elkaar 
pijn doen of erger. Schuld ontstaat wanneer regels en beloftes gebroken worden. 
De eerste menselijke reactie is de eis naar straf en vergelding. Soms zin je zelfs op wraak. De 

schuldige moet boeten... Gek genoeg helpt de straf de slachtoffers maar zelden. Hoe vaak lees 
je niet van teleurgestelde slachtoffers, nadat de rechter een vonnis heeft gewezen. Volgens mij 

komt die teleurstelling minder door “lage” straf - ook bij een heel zware straf blijven 
slachtoffers vaak met een verongelijkt gevoel achter. Want schuld valt niet te verrekenen met 
een opgelegde straf. Is er een uitweg? Hoe kan de schuld, die mij is aangedaan, mij niet langer 

kwellen en belasten? Ik aarzel - maar ik noem het toch. Vergeving! 
Jezus leert ons bidden: "Vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren."  

Volgens Jezus is er een samenhang tussen vergeving ontvangen en iemand anders vergeving 
schenken. Ik ervaar bij mezelf vaak, dat wat ik anderen verwijt (hun schuld) mij zelf te veel 

boeit en blokkeert. Mijn gefixeerd zijn op de schuld van de ander ontneemt mij de vreugde en 
de vrijheid mijn eigen dingen te doen. Tegelijk weet ik hoe moeilijk ik het vind, naar mijn 
schuldenaar te gaan en de hand om verzoening te reiken. Los te laten, wat me dwars zit. Het 

klinkt gek, maar het is wel zo: door mijn schuldenaar te vergeven doe ik in eerste instantie 
niet mijn schuldenaar, maar mij zelf iets goeds. Soms kom je er zonder bemiddeling van een 

derde niet uit. Ik ben blij dat ik altijd van God mag vragen of hij mij een toegang tot de ander 
wil laten zien. God kan ons niet alleen van onze schuld bevrijden, maar zeker ook van onze 
inwendige blokkades. Het leven is zoveel beter, als we onze medemensen open en zonder 

voorbehoud kunnen ontmoeten. 
ds. Wolf Jöhlinger  

Veertigdagentijd 
Ze zijn weer achter de rug, de diensten in de 40dagentijd. Helaas weer aangepaste diensten in 

coronatijd. Wel waren wij er nu wat meer op voorbereid in vergelijking met 

vorig jaar. Vandaar dat er aardig wat activiteiten zijn opgezet. Sommige 
activiteiten moeten nog even wennen omdat veel nu digitaal gaan. Maar wij 

worden samen aardig digitaal vaardig en ontdekken zo ook meer 
mogelijkheden. 
De leden van de liturgiegroep van onze vier kerken hebben invulling gegeven 

en mooie diensten gemaakt. Eén dienst die geheel nieuw was, was de 
avondmaalsviering op Witte Donderdag. Aardig wat gemeenteleden hebben 

hieraan meegedaan. Er zijn pakketjes gemaakt met matses, flesje 
druivensap, avondmaalbekertje een waxinelichtje voor de Paaswake en een 
liturgie, mooi verpakt in een zakje. Op deze manier konden wij gezamenlijk 

toch aan het avondmaal. D.m.v. de bekertjes waren wij extra met elkaar 
verbonden. De diensten op Paaswake en Paasjubel kon men zien met beeld 

vanuit de Magnuskerk. Ook dit is voor sommige gemeenteleden een extra 
verrijking om de voorganger te kunnen zien i.p.v. te horen. Zo ook de 
overige leden die een actieve rol hebben tijden een dienst. 

 
Vanuit de diaconie waren er diverse activiteiten in deze periode. Met het thema “Ik ben er voor 

jou” vanuit de “7 werken van barmhartigheid” kon men kleding ruilen, kaarten versturen naar 
gevangenen en artikelen brengen naar al onze vier kerken voor de voedselbank. Tijdens het 
inleveren kon men merken dat gemeenteleden blij waren even weer in de kerk te kunnen 

komen. Men kon evt. een kaarsje branden en even praten. In een enkel geval zelfs 
verzoeknummers indienen bij de organist. Ook de spaardoosjes waren een succes en hebben 

een bedrag van € 1091,00 opgebracht. 
 



 
 

De KND moest zich ook weer behelpen maar heeft gezorgd dat 
de kinderen een pakket kregen waar ze thuis mee aan de slag 
konden. Zo konden ze thuis met Palmpasen een Palmpasenstok 

maken. De foto’s zijn opgestuurd en daar is een mooie 
Paasgroet van gemaakt. 

Ook heeft de KND iets opgezet om jong en oud op een andere 
manier bezig te laten zijn met het Paasverhaal. Dit d.m.v. de 
PaasChallenge van de PKN. 

Men moest een smartphone hebben en weten (of leren) hoe je QR-codes moest scannen. 
Ondanks dat dit nieuw was, en best spannend voor sommige leden, is er toch gebruik van 

gemaakt. Zelfs door 70plussers. Een hele bijzonder ervaring en nu maar zien hoe de 
bloemzaadjes bij de kerk in Blijham opkomen. Op de website van PG Bellingwolde kunt u wat 
foto’s van de 40dagentijd onder tabblad “fotoalbums”. 

 
De kerkenraden van onze vier gemeenten willen de leden van de liturgiegroep, de leiding van 

de KND, maar ook de mensen op de achtergrond die je niet merkt, maar waar wij ook niet 
zonder kunnen, bedanken dat zij ondanks corona-beperkingen gezorgd hebben dat wij op een 
aangepaste manier goed onderweg konden naar Pasen. Dat wij in de Stille Week samen mooie 

diensten hadden en om tijdens de Paasjubel gezamenlijk de opstanding van onze Heer 
mochten vieren.  

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

Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via “kerkomroep.nl” Blijham of 
“kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde. Een rechtstreekse dienst (in Bellingwolde) alleen via 
“kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde. Komt u er niet uit neem dan even contact op met Astrid 

Lüürssen. 
De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en 

cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind. 
 
zondag 11 april: 09.30, een opgenomen dienst in Vriescheloo. 

voorganger: ds. G.W. van der Werff | collecte: Bolivia en Kerk 
 

zondag 18 april: een rechtstreekse dienst vanuit Winschoten (Vennekerk) om 09.30 uur. 
voorganger: ds. B. van der Woude | collecte: Diaconie en Kerk 
Aangezien ds. Van der Woude niet van papier preekt en pas zondagmorgen de dienst houdt 

eerst voor zijn eigen gemeente en daarna voor een evt. gastgemeente is het voor hem lastig 
om een dienst eerder in te spreken. Vandaar dat ervoor gekozen is de dienst gewoon te volgen 

vanuit Winschoten. U kunt dit doen via “Kerkomroep.nl” en dan naar Winschoten de 
Vennekerk, of met beeld naar https://www.vennekerk.nl/kerkdiensten te gaan en via YouTube 
die dienst te bekijken. 

 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken. Dit o.v.v. 

collecte + noemen datum: 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham  
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham  

 
Uit de gemeente Blijham: 

Ook  de komende 2 weken zijn er geen verjaardagen te melden van 80+ ers. 
 
As zondag is het Beloken Pasen en dit is de eerste zondag na Pasen, beloken is afkomstig van 

het woord beluiken of het oude werkwoord luiken en staat voor het afsluiten van de paasweek 
na Pasen. In het jaar 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot 

Barmhartigheidzondag of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Ik wens u een goede zondag   
Geeke van der Haar 
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