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(volgende nieuwsbrief 25 november) 

 
Ik weet niet hoe u tegen reclame aankijkt. Persoonlijk heb ik er niet veel mee. Maar soms 

lees of zie ik iets waarin ik geïnteresseerd ben of raak. Graag wil ik u meenemen in mijn 
verhaal dat niet bedoeld is als reclame maar er misschien op lijkt omdat ik hoop dat er 
mensen in geïnteresseerd raken (en mogelijk het boek aanschaffen). Het gaat om het 

volgende. U hebt wel gehoord van de NBV21; de onlangs uitgekomen bijbel-vertaling. Ik 
was benieuwd en zocht er naar op de site van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Ik 

keek wat er nog meer op de site stond. En zag een boek dat direct mijn aandacht vroeg. 
Het boek gaat over het leven van Jezus Christus. Nu zal u denken: daar heb ik de bijbel 
voor. Wat moet ik hiermee? Het -in ieder geval voor mij- bijzondere is dat in het boek de 

vier evangeliën volledig naast elkaar zijn geplaatst. Voor sommige verhalen een bekende 
vergelijking maar zeker niet voor alle fragmenten (althans voor mij).  Elk evangelie heeft 

een eigen kleur. Voor wie moeite heeft met de kleuren: boven elk deel staat in welk 
evangelie het fragment (gebruikt wordt het woord perikoop) staat beschreven. In de 
inleiding is een leeswijzer opgenomen. En achter in het boek wordt een mogelijke 

werkwijze aangegeven voor het lezen van het boek. Het boek is in 2018 verschenen. Als ik 
dit geweten had stond dit boek al lang in mijn boekenkast. Inmiddels nu wel. Het boek is 

bij het NBG te koop. Ook in boekhandels of via algemene online-winkels maar ik heb 
gekozen voor het NBG. Dat steun je hiermee ook nog eens. Dit is toch een stukje reclame 
maar niet hinderlijk toch? Ik wens u veel interesse! 

Annemarie Hazebroek 
Weer terug 

Wat ben ik blij en dankbaar in deze Nieuwbrief te mogen schrijven: Ik ben weer terug. 
Een lange periode van ziekte, operatie, herstel en revalidatie ligt achter me. Mijn 
gezondheid is inmiddels redelijk hersteld. Ik mag weer volledig in de gemeenten aan de 

slag, ook al zal ik voorlopig nog een beetje voorzichtig zijn. U mag weer gewoon een 
beroep doen op uw dominee. 

Wolf Jöhlinger 
Nieuws vanuit de kerkenraden 
Vanaf a.s. zondag wordt er weer de 1.5 m afstand gehanteerd en bij binnen en uitgaan van 

de kerk mondkapjes op. In de bank hoeft dit niet meer. 
Woensdag 17 november komen de gezamenlijke kerkenraden weer sinds een lange tijd 

bijeen. Hebt u vragen of opmerkingen die u graag besproken wilt hebben kunt u zich 
melden bij de scriba van PG BBVW. 
 

Diensten de komende tijd  
De gegevens omtrent luisteren/kijken naar de diensten en hoe u collectegelden kunt 

overmaken staan op de websites van de kerken.  
 

7 november een dienst in Blijham om 09:30 uur. 
voorganger: mevr. M. van Vliet | organist: dhr. H.J.M. Roelofs 
collecte: KIA Zending en Kerk. Er is een extra collecte voor Roemenië (zie ook stukje onder 

de diensten). 
 

14 november een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger | organist: dhr. R. Wind 
collecte: Voedselbank en Kerk 

 
21 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar om 9:30 uur in al onze kerken 

Bellingwolde: voorganger ds. H. Veltman, organist dhr. D. Wubs 
Blijham: voorganger dhr. H.J. Dijkstra , organist dhr. H. de Vries 
Vriescheloo: pastor F. Groenbroek, organist mevr. E. de Boer 

Wedde: W. Jöhlinger, m.m.v. de cantorij en organist dhr. R. Wind 
collecties in alle kerken: Pastoraat en Kerk 



Wilt u in deze dienst iemand gedenken die geen lid is van onze gemeenten dan kunt u dit 
tot 18 november doorgeven aan uw scriba. 
Actie voor Roemenië: 

Kerstkaarten: Elk jaar organiseert de Roemenië-commissie de kerstkaartenactie. Op 
kerstavond deelt ds. Adorján de kaarten uit aan de gemeenteleden. De vertaling van 

prettige kerstdagen en gelukkig nieuw jaar is:  
Kellemes karacsonyi ünnepeket és Boldog uj évet kivanunk. 
Op 21 en 28 november en 5 december staat er achter in de kerk een doos waarin u uw 

kaarten kunt inleveren. U mag er u naam op schrijven maar geen postzegel plakken 
 

Kerstpakketjes voor de ouderen: De eerste zondag van november en december is de 
deurcollecte bestemd voor een kerstpakketjes voor de allerarmsten van het dorp. 
Komt u niet in de kerk en wilt u toch een bijdrage geven dan mag dat op 

rek nummer: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v diaconie Blijham o.v.v Roemenië 
 

Lied 728, lied van de maand november  
De kerk heeft één dag apart gezet (‘geheiligd’) om te gedenken al wie ons in geloof zijn 
voorgegaan: Allerheiligen, 1 november. Een dag om namen te noemen van geloofsgetuigen 

tot op vandaag. De dichter Muus Jacobse (1909-1972) maakte deze inspirerende liedtekst 
bij Hebreeën 11. De strofen 1 en 2 bezingen de stoet van getuigen die in het spoor van 

Abraham uittrokken, in het geloof dat God voor hen een stad bereid had. De laatste strofe 
verwoordt wat de betekenis voor ons is. In de eerste 2 strofen wordt gesproken over ‘Hij 

deed’; in strofe 3 staat ‘Hij doet’. Ook wij zijn dus betrokken geraakt in die stoet, trekken 
mee. 
 

Actie voor de Voedselbank 
U kunt aanstaande zondag in Blijham nog producten meenemen voor de Voedselbank! 

 
Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 
7 november: Concert in de Magnuskerk door het Kamerkoor Bel Canto o.l.v. Bouko 

Tiggelaar uit Winschoten.  
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. 
 

10 november: Passage Christelijke vrouwenvereniging om 19:30 uur in Het Karspel.  
Brandveiligheid in huis: Voorlichting over brandveiligheid in je eigen huis. Dhr. Sirtje Orsel, 

Toezichthouder van de veiligheidsregio Groningen, zal ons hier het één en ander over 
vertellen. Wilt u graag een avond meemaken dan kunt u contact opnemen met Astrid 
Lüürssen, voorzitter van Passage Bellingwedde (06 216 711 99). 

 
18 november: Moving Movies: Een filmavond met evt. na afloop hier over napraten. Het 

Karspel is om 19:45 uur open. Deze avond kijken wij naar Den skyldige (Denemarken, 
Thriller, 85 minuten).  
De nieuwe coronamaatregelen maken het nodig, dat u een vaccinatiebewijs of een 

negatieve coronatest kunt laten zien. Aanmelden en meer informatie bij Astrid Lüürssen, 
06 216 711 99 / scriba@pkn-bellingwolde.nl 

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

Hartelijke groet 

Geeke van der Haar 
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