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(volgende nieuwsbrief 2 september) 

 
We gaan dit keer weer verder met de volgende Geestelijke werken van barmhartigheid. De 

laatste 3 geestelijke werken van barmhartigheid zijn Goede raad geven, Onrecht geduldig 
verdragen en Voor de levenden en doden bidden.  
Nemen we dit keer Goede raad geven, als iemand in moeilijkheden verkeert. Iedereen 

loopt tegen problemen aan in zijn of haar leven. Problemen kunnen het leven verstoren, 
zwaar maken, zelfs ondraaglijk. Begrip wordt nogal eens getoond door te vertellen over 

een gelijksoortige ervaring of over verhalen van anderen. Risico is dat er juist minder 
ruimte is voor de problemen van de ander. Vervolgens wordt liefst overgeschakeld naar 
een ‘veiliger’ onderwerp. Of er worden oplossingen aangedragen. Het probleem moet 

weggewerkt. Dat geeft een goed gevoel, zeker als je er zelf een bijdrage aan hebt kunnen 
leveren. Is dit dan ‘goede’ raad? Concreet zijn, dat verwacht de ander toch? Als je goed 

kijkt en luistert naar de ander voel je soms dat de aandacht van de ander afneemt. Dan is 
deze goede raad, hoe goed bedoeld ook, niet op zijn plaats. De ander volgt een eigen weg 
door het leven. Je kan in een gesprek proberen een stukje ‘mee te lopen’ op deze weg. 

Daarmee toon je begrip. En pas als de ander concreet een vraag stelt kan je meedenken 
over oplossingen.  

En hoe goed de raad ook is, het blijft andermans keuze om wel of niet iets met deze raad 
te doen. 

Annemarie Hazebroek 

Lied van de maand 
Het liedboek bevat een schat aan liederen, gebeden, gedichten, gedachten.  

Meestal worden liederen gekozen die al vele jaren gezongen zijn, bekend en vertrouwd. 
Voorzichtig kiest een voorganger eens een nieuw lied maar als het lied niet herhaald wordt 
blijft het een ‘onbekend’ lied, wordt het niet vertrouwd. De cantorij is mede opgericht om 

de gemeente bekend te maken met nieuwe liederen en deze liederen eigen te maken. 
Elke maand wordt een lied gekozen dat niet of niet erg bekend is. De eerste zondag van de 

maand wordt het lied voorgezongen door de cantorij en daarna meegezongen door de 
gemeente. Dit lied wordt elke zondag in die maand zelfstandig gezongen door de 
gemeente. 

De voorganger kan ervoor kiezen om dit lied op te nemen in de liturgie. Of het wordt vóór 
de dienst gezongen. Voorgangers kunnen daarnaast vrij kiezen uit het liedboek. De cantorij 

kan liederen zingen die niet gezongen kunnen worden door een gemeente (met een solo 
partij of afgestemd op een kleine groep zangers). Tenslotte kan de cantorij soms 
meerstemmig zingen samen met de gemeente die de melodie zingt. Dat geeft een 

verdieping aan een lied. De cantorij levert graag haar bijdrage aan de diensten. Het is voor 
de cantorij plezierig om te merken dat de gemeente ook graag zingt en snel nieuwe 

liederen leert. 
 

Activiteiten in onze kerken: 
Gelukkig begint het leven weer een beetje normaal te worden en dat heeft ook invloed op 
activiteiten binnen onze kerken. Vandaar onderstaand overzicht. 

Bellingwolde:  
Orgelconcert: Op 15 augustus om 16:00 uur geeft Cor de Jong een orgelconcert in de 

Magnuskerk in Bellingwolde. Het concert van Cor de Jong wordt een echt Bach-concert. Er 
zijn werken te horen van vier verschillende componisten van de familie Bach: Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784), Johann Christian 

Bach (1735-1782) en Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). 
U moet zich wel aanmelden voor dit concert via de mail op: hensen.ellen@hetnet.nl of 

telefonisch op 06-23741844. 
Openstelling kerk: donderdag 12, 19 en 26 augustus is de Magnuskerk open van 13:30 tot 
16:30 uur open. Er is dan een organist en een gids aanwezig. Maar niet alleen voor 

toeristen is de Magnuskerk open. 



Ook mensen uit onze eigen regio zijn welkom om het mooie gerestaureerde en 
beschilderde orgel te bewonderen. 
Of misschien wilt u gewoon even binnen kijken en een kaarsje branden voor mensen die u 

in de afgelopen periode hebt moeten missen. 
Vriescheloo: 

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 hebben. 
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. 

Zijn er activiteiten die u graag vermeld zou zien in deze nieuwsbrief dan kunt u dit aan mij 
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. 
15 augustus 2021 een dienst in Blijham om 09:30 uur 

voorganger: ds. S. van de Vrie 
organist: dhr. W. Claus 

collecte: KIA Zending en Kerk 
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De kerk in Blijham leent zich hier heel 

mooi voor om dit verantwoord te kunnen doen. 
 
22 augustus 2021 een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur 

voorganger: mevr. G. Berends 
organist: dhr. R. Wind 

collecte: Bolivia en Kerk 
 
29 augustus 2021 een dienst in Wedde om 09:30 uur 

voorganger: ds. S. van de Vrie 
organist: dhr. J. Rozema 

collecte: Dorcas en Kerk  
Opgave voor deze dienst bij Hendrik Bots: 0597 562195 of hendrik@bots17.nl 
Dit uiterlijk de zaterdag voor de dienst in Wedde tot 17.00 uur. 

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

Uit de gemeente Blijham  
 
-Gelukkig gaat het steeds wat beter met ds. Jöhlinger, hij is tevreden met hoe het nu gaat. 

 
-Het lied van deze maand is lied 831, het is de moeite waard om dit lied ook gewoon eens 

door te lezen.  
Mij sprak in het bijzonder vers 9 aan: 

Ik ben gevangen in zijn stem,  

mijn leven spreekt alleen van hem 
Mijn God;Hij zit mij in het bloed,  

dat maakt mijn leven bitterzoet. 
 
Hartelijke groet, 

 Geeke van der Haar 


