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(volgende nieuwsbrief 4 november) 

 
Het laatste geestelijk werk van barmhartigheid in deze nieuwsbrief: het bidden voor 

levenden en doden. In iedere dienst wordt onder meer gebeden voor mensen die ziek zijn, 
dat ze mogen genezen of als dit niet mogelijk is om ondersteuning in hun laatste 
levensfase. Maar God heeft aandacht voor iedereen en heeft eigenlijk geen reminder nodig, 

toch? God zal niemand vergeten. En dan toch bidden voor hen? We laten onze 
betrokkenheid met en zorgen om de lijdende mensen zien in een gebed en spreken juist 

door onze vragen uit dat we mogen vertrouwen op God. Waarom zouden we ons anders tot 
Hem richten? We kunnen ons gesteund voelen in onze bezorgdheid. En de mensen 
waarvoor we bidden aan God overlaten. Hoe staat het dan met het bidden voor 

overledenen? Als we ervan uitgaan dat God een God van levenden is dan is het 
aannemelijk dat God geen onderscheid tussen levenden en doden maakt zoals wij. Van een 

aards leven naar een voltooid leven, naar een leven bij God, ons door zijn genade gegeven. 
Moeten we ons dan zorgen maken om de doden? We geloven en vertrouwen erop dat de 
doden in goede handen zijn. In het bidden kunnen we wel net als voor de levenden onze -

aardse- betrokkenheid bij de doden uiten. En onze gevoelens, overgaand in herinneringen, 
die tijdens ons leven zullen blijven bestaan.  

Het zijn slechts enkele gedachten die hier beschreven zijn. Ieder heeft zo zijn eigen 
beelden en gedachten. Gelukkig kent God ons zoals we ons zelf niet eens kennen. In 
vertrouwen mogen we ons altijd tot God richten met alles wat ons bezig houdt. Iets om 

dankbaar voor te zijn. 
Annemarie Hazebroek 

Nieuws vanuit het moderamen 
• In onze vier kerken is een fotograaf geweest die mooie foto’s gemaakt heeft van de 

kerken en het interieur. Deze foto’s kunt u vinden op de website 

www.kerkfotografie.nl. Op deze manier kunnen meer mensen genieten van onze 
kerken. 

• Ds. Jöhlinger is op vakantie van 17 oktober t/m 27 oktober. Wilt u graag spreken 
met een predikant neem dan even contact op met uw scriba. 

 

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.  
 
17 oktober 2021 een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur 

voorganger: mw. J. van Bergen 
organist: dhr. J. Eefting 

collecte: KIA Werelddiaconaat en Kerk 
 

24 oktober 2021 een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: dhr. H. Dijkstra 
organist: dhr. R. Wind 

collecte: Diaconie en Kerk 
 

31 oktober 2021 een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur | Nationale Bijbelzondag 
voorganger: ds. S. Rienstra 
bijzonderheden: koffiedrinken na afloop 

organist: dhr. P. Shaw 
collecte: NBG (zie hieronder) en Kerk 

Bijbelcampagne: In oktober verschijnt de NBV21. In deze maand organiseren we een 
landelijke bijbelcampagne om aandacht voor de Bijbel te vragen. Samen met de viering 
van Bijbelzondag hopen we dat oktober een maand wordt waarin we vieren dat we in 

Nederland en Vlaanderen een bijbel hebben en dat overal in het land mensen met elkaar de 
betekenis van de Bijbel, en de boodschap die daarin staat, met elkaar delen. 

http://www.kerkfotografie.nl/


Kerkcollecte: 
Tijdens Bijbelzondag vragen we ook aandacht voor de vele miljoenen mensen wereldwijd 
die nog geen eigen bijbel hebben. Met een kerkcollecte of gift laat u een grote wens van 

deze christenen in vervulling gaan.  
 

3 november 2021 een dienst in Bellingwolde om 19:30 uur | Dankstond 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: ds. P. Shaw 

collecte: Voedselbank en kerk 
 

Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 
Vriescheloo: 
Woensdag 27 september om 10:00 uur: Koffieochtend:  

Elke laatste woensdag van de maand 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. 
 

Woensdag 27 okt, 19:15-21:45 uur: Workshop: Armoede, waar hebben we het over? 
Kiezen tussen repareren van een fiets of drie dagen geen gevulde broodtrommel? Bestaat 

dat werkelijk in Nederland? Annamaria Evers, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede, 
moedigt mensen aan om openhartige vragen te stellen tijdens een workshop over 

armoede. Zij organiseert samen met Christiaan Dekker, – diaconaal consulent 
armoedebestrijding bij de PKN – een serie workshops over armoede in Oost-Groningen. 
Annamaria: ‘Er rust vaak een taboe op om hierover te praten. Daarom willen wij mensen 

uitnodigen om in gesprek te gaan hierover. Ik vertel open over mijn ervaringen en we gaan 
met de deelnemers in gesprek over drie hoofdvragen    

• Wat betekent armoede voor iemands dagelijks leven en diens keuzes?  
• Hoe kun je armoede/geldzorgen (h)erkennen?  
• En wat kun je hierin betekenen voor iemand?  

Waar: Het Trefpunt, Dorpsstraat 119, Vriescheloo naast de PKN Kerk. Toegang gratis, voor 
koffie, thee en een drankje achteraf wordt gezorgd.  

Iedereen is welkom. Aanmelden of meer info te verkrijgen bij Christiaan Dekker; 
workshoparmoede@gmail.com of 0638772033 
scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 
Nieuws uit onze gemeente: 

 
Dankdag 
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november 

gehouden. In Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, 
God voor de verkregen gewassen. 

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 
werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest 
worden. 

 
Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op 

de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen 

dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in 

dankdag voor gewas én arbeid. 

Met vriendelijke groet, Geeke van der Haar 

mailto:workshoparmoede@gmail.com
mailto:scriba@pkn-bellingwolde.nl

