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In de 40-dagen tijd stonden de 7 werken van barmhartigheid centraal. U kent ze denk ik 
wel: hongerigen te eten geven, drinken aan de dorstigen, naakten kleden, zieken bijstaan, 
doden begraven, gevangenen bezoeken, vreemdelingen opnemen (zie Matt 25: 37 – 40). 

In de wereld waarin wij leven lijkt het best wel te doen: de meesten van ons hebben het 
financieel (redelijk) goed. Voldoende om iets weg te geven aan de armen. Het geeft een 

goed gevoel, dus het ‘betaalt’ zich terug. Dat zijn alvast 3 werken. De volgende werken 
worden wat lastiger. De zieken bijstaan: veel mensen besteden aandacht aan zieken in hun 
omgeving. Bloemetje mee, een kaartje sturen. Je kan veel goed doen hiermee. Maar het is 

niet altijd makkelijk. Wat doe je als je iemand tegenkomt die alleen maar ruimte heeft voor 
het telkens herhaalde eigen verhaal? En het ging toch juist wat beter?  Weer luisteren?  …. 

snel doorlopen maar; volgende week kan het ook wel. En wat voel je je machteloos tijdens 
een bezoek aan iemand die zo ziek is dat de dood nabij is? Praten …. waarover? Luisteren 
naar …. stilte? Morgen maar gaan? Wat is toch barmhartigheid?  Het lijkt wel of we pas 

barmhartig zijn als het ons moeite kost. Hoe meer moeite hoe barmhartiger dus? Is dat de 
bedoeling? Als je naar de kern van de werken kijkt gaat het om een houding in het leven: 

naar de ander kijken zoals die is in al zijn of haar kwetsbaarheid, met al zijn of haar noden. 
Wat heeft die ander op dat moment eigenlijk nodig? Telkens opnieuw hierbij stilstaan. 

Barmhartig zijn, een levenslange opgave. Sommige mensen zijn al een stuk op weg naar 
barmhartigheid. Voorbeelden zijn ze voor ons en die hebben we nodig. Barmhartig zijn is 
ons immers niet aangeboren, dat moet je leren. Voorlopig genoeg om te overwegen. Bij de 

andere werken van barmhartigheid staan we stil in de volgende nieuwsbrief. 
Annemarie Hazebroek 

Mededelingen: 
Op 4 mei hebben wij als gezamenlijke kerken weer een 
bloemstuk gelegd tijdens de herdenking in Wedderveer. 

Klik hier om dit terug te zien: Dodenherdenking 
Wedderveer - YouTube 

 
Nieuws vanuit het moderamen: 
De diensten in de maand mei blijven nog opgenomen 

diensten. Op 25 mei komt het moderamen weer digitaal 
bij elkaar en gaan wij kijken of het mogelijk is dat vanaf 

juni, met in achtneming van de voorschriften van het 
RIVM, gemeenteleden weer welkom zijn in de diensten. 
De dienst op 13 mei, Hemelvaart, is op verzoek van PG Wedde verplaatst naar de 

Magnuskerk in Bellingwolde.  
Op 2 mei was de laatste dienst te horen van ds. Jöhlinger. Vanaf deze datum worden de 

diensten van hem ingevuld door collega-voorgangers.  
In het moderamen is in overleg met ds. Jöhlinger afgesproken dat vanaf 3 mei hij in 
afwachting van de datum van zijn operatie niet meer actief werkzaam is in de gemeente. 

Wij willen niet het risico nemen dat hij alsnog op het laatst een infectie oploopt waardoor 
een operatie in gevaar komt. Ook willen wij graag dat hij de tijd en rust kan nemen om 

zich voor te bereiden op een spannende tijd die hij tegemoet gaat. Wanneer de operatie zal 
gaan plaatsvinden staat nog niet vast maar we hopen dat dit niet lang meer zal duren. 
Allemaal ook afhankelijk hoe de situatie op de IC’s zal zijn! 

 
Ds. S. van de Vrie van PG Oude Pekela wordt onze consulent. Kan zij niet dan is ds. Van de 

Vrie degene die de coördinatie op zich neemt om te kijken welke voorganger haar weer kan 
vervangen. Voor de scriba’s van onze kerken is dit fijn dat zij dit op zich neemt. Voor u als 
gemeentelid betekent het dat wanneer u graag een predikant zou willen spreken u contact 

kunt opnemen met uw scriba. De scriba zal dan contact opnemen met de consulent. 

https://www.youtube.com/watch?v=T1Cw6BjCWpU
https://www.youtube.com/watch?v=T1Cw6BjCWpU


 
Zo nog midden in coronatijd waarin wij elkaar weinig zien gaan wij geruisloos over in een 
periode zonder eigen voorganger. Wij hopen en bidden dat wanneer ds. Jöhlinger na zijn 

operatie en revalidatie weer aan het werk kan, ook ons kerkelijk leven weer in een normaal 
patroon is gekomen. Maar dan zijn wij al wel wat maanden verder. 

We wensen Wolf maar ook zijn vrouw Gea veel sterkte toe de komende tijd. Zij mogen 
weten dat wij als gemeente aan hen denken en hen meenemen in ons gebed. 
En laten wij elkaar in deze komende moeilijke periode ook vasthouden en omzien naar 

elkaar. Wij houden u natuurlijk of in Gaandeweg of via de nieuwsbrief op de hoogte hoe het 
gaat met Wolf, of hij doet dit zelf. 

 
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.  

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 9 mei een opgenomen dienst in Vriescheloo 
voorganger: ds. R. Mulderij 

organist: dhr. P. Groenendijk 
collecte: KIA Noodhulp en Kerk en een extra collecte voor de Jeugd 

 
donderdag 13 mei, hemelvaart, een rechtstreekste dienst vanuit Bellingwolde i.p.v. 
Wedde om 9:30 uur 

voorganger: ds. H. Veltman 
organist: dhr. R. Wind 

collecte: Diaconie en Kerk 
 
zondag 16 mei een rechtstreekste dienst vanuit Bellingwolde om 09:30 uur. 

voorganger: ds. S. Rienstra 
organist: dhr. H. de Vries 

collecte: Diaconie en Kerk 
 
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  
 

scriba PG BBVW Astrid Lüürssen,  

Op Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart  wordt binnen het christendom herdacht dat 
Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn 

opstanding uit de dood. 
Dit feest wordt sinds de 4e eeuw gevierd. U kunt deze dienst via de video uitzending vanuit 
Bellingwolde volgen. 

 
Met hartelijke groet 

Geeke van der Haar 
 


