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(volgende nieuwsbrief 16 december) 

 
Soms kan je ineens geraakt worden door een melodie of een tekst. U heeft dat ook wel 

eens denk ik. Een paar dagen geleden kwam ik in de boekenkast een boekje tegen met als 
titel ‘Gedichten en gebeden in de gevangenis’. Ik kende het niet en bladerde er door heen. 
Las een gedicht van Bonnhoeffer, de bij velen bekende Duitse theoloog. Hij doorzag al voor 

de oorlog het nazisme en ging in het verzet. Uiteindelijk werd hij opgepakt, verbleef 2 jaar 
in een gevangenis en werd op 9 april 1945 op persoonlijk bevel van Hitler vermoord. Hij 

heeft geschreven in de gevangenis, vele brieven die zijn bewaard en na de oorlog 
uitgegeven, maar ook gebeden. U kent wel een van zijn gebeden: ‘Door goede machten 
trouw en stil omgeven’ dat in het liedboek staat (511). Ik lees het overigens ook graag in 

het Duits omdat het de oorspronkelijke tekst is. Diep-menselijk dit lied en vol vertrouwen. 
Ongelooflijk als je bedenkt in wat voor omstandigheden en angstige onzekerheden hij dit 

schreef. Het gedicht dat ik las in het boekje dat ik vond heeft de titel Verleden. Erg mooi, 
indrukwekkend zoals hij in het gedicht zijn emoties benoemt: verdriet, pijn, woede, 
onmacht, alles passend bij zijn eenzame liefde voor zijn verloofde, om dan als volgt te 

eindigen:  
Ik open mijn handen en bid 

en word me bewust van iets nieuws. 
Het verleden wordt je teruggegeven 
als een springlevend stuk van je leven 

door dankbaarheid en berouw. 
Herinner je Gods vergeving en goedheid. 

Bid dat hij je vandaag en morgen behoedt. 
Daar word ik stil van. U misschien ook. 

Annemarie Hazebroek 

Nieuws vanuit de KND 
Voor iedere adventszondag zult u een mail ontvangen met informatie over het project van 

de KND. Ook kunt u deze informatie op de websites vinden. Bij deze nieuwsbrief zit de 
informatie voor a.s. zondag 1e advent. 
 

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

overmaken staan op de websites van de kerken.  

• Vanaf 28 november is het lied van de maand Lied 460. 
 

28 november een dienst in Blijham om 09:30 uur Anders dan in Gaandeweg staat. 
voorganger: dhr. H. Brouwer | 1e advent 

organist: dhr. W. Claus 
collectes: KIA Advent en Kerk 
 

5 december een dienst in Blijham om 09:30 uur. 
voorganger: ds. W. Jöhlinger | 2e advent AVONDMAAL 

organist: dhr. H.J.M. Roelofs 
collectes: KIA Advent en Kerk en een extra collecte voor Roemenië 
 

12 december een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger | 3e advent 

organist: dhr. J. Eefting 
collectes: KIA Advent en Kerk 
  



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 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 in 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 
 

Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 
19 december: Het Martini Jongenskoor Sneek o.l.v. Trevor Mooijman zingt in de 

Magnuskerk. Het koor is gestoeld op de Engelse koortraditie, met jongenssopranen 
(trebles) en een mannengroep (countertenors, tenoren en bassen). 
Koorschool Drenthe werkt ook mee aan dit concert. 

De nieuwe coronamaatregelen maken het nodig, dat u een QR-code of een negatieve 
coronatest kunt laten zien. U kunt reserveren op concertcommissie@pkn-bellingwolde.nl of 

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

15 december: Passage Christelijke vrouwenvereniging om 19:00 uur in Het Karspel. We 
gaan samen kerst vieren. 
Wilt u graag een avond meemaken dan kunt u contact opnemen met Astrid Lüürssen, 

voorzitter van Passage Bellingwedde (06 216 711 99) of een mailtje sturen naar 
bellingwedde@passagevrouwen.nl. 

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

 

Nieuws uit onze gemeente 
 

Het was fijn dat er ondanks de beperkingen toch nog mensen aanwezig waren in de dienst 
op Gedachteniszondag en een kaarsje konden aansteken voor hun dierbare overledenen, 
ook  s ’middags waren er mensen in de kerk die van de gelegenheid gebruik maakten. 

 
 We gaan de adventsperiode in en dat zal a.s. zondag worden ‘aangeblazen’ door de  

de Giezelbaargbloazers, buiten voor de kerk. 
 
Gelukkig is de leiding van de kindernevendienst goed ingesprongen op de huidige corona 

situatie en hebben ze een prachtig advents project in elkaar gezet. We zijn heel blij 
hiermee en hopen dan ook dat u allemaal in de kerk of thuis dit gaat meebeleven. 

U heeft kunnen lezen dat er elke week een informatiebrief in de mail komt. 
 
 

 
met een hartelijke groet 

Geeke van der Haar 
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