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(volgende nieuwsbrief 14 oktober) 

 
Wat horen de oren als het helemaal stil is? 

Met Anne valt het moeilijk in gesprek te blijven. Niet dat ze zo gesloten is. In tegendeel, ze 
is voortdurend bereikbaar, altijd online, het liefst via haar smartphone. Tijdens het eten 
appt ze met vrienden. Telkens weer vibreert haar toestel naast haar bord - en dat vraagt 

onmiddellijk om een reactie. Altijd houden haar meerdere contacten tegelijk bezig. En zo is 
zij nooit helemaal hier en nu aanwezig. Zij kan en wil niet anders. Een wandeling over de 

dijk, waar ze misschien even geen “bereik” heeft, is voor haar een gruwel. En ik geef toe: 
tot op zekere hoogte kan ik haar zelfs begrijpen. Niet bereikbaar te zijn, afgesloten van de 
wereld, in coronatijd werd dit tot een beproeving. Het voelt nog eens als vrijheidsberoving.  

En toch doet “radiostilte” af en toe goed. 
“Wat horen de oren als het helemaal stil is?” vraagt het kleinkind zijn oma. Gekke vraag? 

Natuurlijk hoor je dan niets - zou waarschijnlijk ons antwoord zijn. Maar oma kijkt 
vertederd naar haar schatje en antwoordt: “Dan luisteren ze naar het hart.” En oma heeft 
gelijk. Af en toe heeft iedereen echte rust nodig - momenten, die ons naar ons hart laten 

luisteren. 
In de bijbel bevinden zich tal van verwijzingen naar rust. Naar stilte. Naar momenten, waar 

je je hart openstelt. Waar je bidt. Niet als gebed waar je je verlanglijstje afwerkt - maar 
waar je je openstelt voor wat in je leeft - en voor wat God je nu wil zeggen. Misschien gunt 
hij je nu alleen maar rust. Misschien hoor je ook iets wat aan je leven een nieuwe dimensie 

geeft... 
ds. W. Jöhlinger 

 
Nieuws vanuit het moderamen 
Hoe gaan we diensten houden met de nieuwe regels: 

Als kerk nemen wij het advies van de PKN over. Dat betekent dat iedereen welkom is maar 
met gepaste afstand. In alle kerken zullen plekken zijn voor diegenen die toch graag de 

1.5 m zouden willen houden omdat men zich daar prettig bij voelt. Geef elkaar de ruimte 
en gun elkaar de ruimte. En natuurlijk bij klachten blijven we thuis. 
 

Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 
 

Bellingwolde:  
6 oktober: Meditatief Bijbellezen door José van Bergen: U bent van harte welkom op deze 
eerste avond in Het Karspel te Bellingwolde om 19:30 (duurt tot 21:00 uur). Meer 

informatie staat in Gaandeweg of op de website van PG Bellingwolde. Heeft u vragen? Belt 
u gerust naar: José van Bergen tel: 06 303 913 91 

 
10 oktober: Concert door St Vituskoor o.l.v. Georg Kühn en Bouko Tiggelaar om 16:00 uur. 

Het concert zal bestaan uit gregoriaanse liederen, afgewisseld met orgelsolo’s van Bouko 
Tiggelaar. De nieuwe coronamaatregelen maken het nodig, dat u een vaccinatiebewijs of 
een negatieve coronatest kunt laten zien. U kunt reserveren op hensen.ellen@hetnet.nl of 

telefonisch op 06 237 418 44. Kosten € 10,00. 
 

13 oktober: Passage Christelijke vrouwenvereniging om 19:30 uur in Het Karspel. De 
“Zuivelmand” uit Blijham zal ons laten zien wat wij van hen kunnen verwachten. Wilt u 
graag een avond meemaken dan kunt u contact opnemen met Astrid Lüürssen, voorzitter 

van Passage Bellingwedde (06 216 711 99). 
 

14 oktober: Moving Movies: Een filmavond met evt. na afloop hier over napraten. De zaal 
is om 19:45 uur open. Deze avond kijken wij naar His Wife (Björn Runge, 2017). Zie ook 
Gaandeweg of de agenda op de site van PG Bellingwolde. De nieuwe coronamaatregelen 

maken het nodig, dat u een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest kunt laten zien. 
Meer informatie bij Astrid Lüürssen, 06 216 711 99 / scriba@pkn-bellingwolde.nl 



Vriescheloo: 
29 september: Koffieochtend: Elke laatste woensdag van de maand vanaf 10:00 uur is er 
bij de kerk in Vriescheloo een koffieochtend. Deze ochtenden zijn voor iedereen die hier zin 

in heeft. Onderling contact is het meest belangrijk, vaak heeft iemand wel een verhaal, 
soms een eigen belevenis, daarnaast is er gelegenheid voor een spelletje of een andere 

activiteit. U hoeft zich niet aan te 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. 
 
26 september 2021 een dienst in Vriescheloo om 10:00 uur 

voorganger: ds. K.H.W. Klaassens koffiedrinken na afloop 
organist: mevr. E. de Boer 

collectes: KIA Zending en Kerk 
 
3 oktober 2021 een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur. 

voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: mw. E. de Boer 

collectie: Kerk & Israël en Kerk met de extra collecte voor Roemenië 
 

10 oktober 2021 een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing 
organist: dhr. J. Eefting 

collectie: JOP en Kerk 
 

scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 
 
Nieuws uit onze gemeente: 

 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn er nieuwe richtlijnen voor wat betreft het kerkbezoek. In 

onze kerk staan er stoelen aan de zijkant waar u, als u dat wilt, op 1.5 meter afstand kunt 
zitten. Voor de rest is het belangrijkst; houd rekening met elkaar. 
 

Het was een fijne dienst op de startzondag, waarbij ook gedoopt werd. De leiding van de 
kindernevendienst heeft het mooie idee van het mozaïek bord van waaruit scherven, 

brokken, losse stukjes heelheid, verbondenheid en hoop ontstaat, samen met de kinderen 
en de gemeente prachtig gestalte gegeven. De borden zullen t.z.t. een mooie plaats in 
onze kerken krijgen. 

 
Met hartelijke groet 

Geeke van der Haar 
 
 


