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Veul hail en zegen veur 2022! Elk jaar weer een mooie heilswens. 

Hoe iedereen ook denkt over de afgelopen jaren, wat zullen we allemaal blij zijn als we 
weer een ‘normaal’ leven kunnen leiden. Maar wat is eigenlijk een ‘normaal’ leven?  
Het leven ontrolt zich, voor elke mens anders. Je basis krijg je mee in je leven. Verder 

maak je keuzes die je leven mede bepalen en je een beeld van ‘normaal’ geven. Het 
‘normale’ leven hangt dus onder meer samen met de keuzes die je -en dat is een 

belangrijk punt- in vrijheid maakt. Vrijheid in alle opzichten. De grondwet met de daarin 
vastgelegde grondrechten beschermt onze vrijheid. We moeten deze vrijheid zelf ook 
bewaken en niet zomaar toestaan dat de grondwet wordt gewijzigd of aangepast. Want 

weggegeven vrijheid krijg je niet meer terug. Weer even over het ‘normale’ leven. De 
keuzes die een mens maakt worden sterk beïnvloed door de tijd en door de plaats op de 

wereld. Naarmate je ouder wordt zie je de wereld veranderen en jonge mensen andere 
keuzes maken. Zij groeien immers op in een andere wereld: dezelfde plaats soms maar wel 
een andere tijd. Onze generatie heeft een enorme verandering meegemaakt van een 

(relatief) eenvoudige overzichtelijke wereld naar een hectische flitsende wereld vol van 
alles: geluid, beeld, snelheid, informatie, reclame, dingen…. Alles heeft (vaak bedoeld) 

invloed op je keuzes, je leven. Geleidelijk is er een tegenstroom op gang gekomen. Er 
wordt rust gezocht, stilte, afstand van de drukke wereld. Een direct in je leven toe te 
passen voorbeeld van rust zoeken is het zogenaamde ont-spullen of minimaliseren. 

Eenvoudig(er) leven, zonder alle o zo leuke, mooie dingen waar je niet buiten kan, althans 
dat wordt stellig beweerd.  Helemaal terug naar onze jonge jaren, dat hoeft niet. Je mag 

best gebruik maken van moderne apparaten die het leven aangenamer maken. Het gaat er 
meer om dat je om je heen kijkt in je huis en denkt: Heb ik dit eigenlijk wel nodig? Hoe 
lang neem ik dit al mee in mijn leven, soms zelfs in een kast of op zolder liggend? Zonder 

dat ik het mis? Is dit belangrijk voor mijn beeld van een ‘normaal’ leven? Ik ben er 
voorzichtig mee begonnen, geef graag boeken mee aan mensen. Dat is nog makkelijk, dat 

weet ik. Ook dingen meegeven die je dubbel hebt, geen probleem. Maar dan komt het 
echte werk. Eigen keuzes maken, niet laten beïnvloeden. Weggeven of wegdoen (naar een 
kringloop bijvoorbeeld) of toch houden maar dan om een voor jezelf belangrijke reden. Die 

vrijheid in het maken van keuzes houd je altijd. Het blijkt overigens moeilijker dan ik 
dacht. Maar dat het rust zal geven, ja dat geloof ik wel. Hierdoor kan een nieuw ’normaal’ 

ontstaan dat in jezelf zit, dat onafhankelijk is van wat er allemaal gebeurt in de wereld. 
Toch straks eens even om me heen kijken…… 

Annemarie Hazebroek 

Nieuws vanuit onze kerkenraden 
• Hoe kerken wij de komende tijd: Het nieuwe jaar is begonnen en we hopen dat we 

elkaar binnenkort weer in de kerk kunnen ontmoeten. Op dit moment is nog niet 
duidelijk of we digitaal verder gaan met de diensten of toch in de kerk.  

• U ontvangt hierover bericht via de mail of als u hebt aangegeven nieuws via papier te 
ontvangen op papier. Ook staat alle informatie altijd op de websites van de kerken. 

• De afgelopen diensten: Wat hebben we ondanks dat wij de diensten digitaal moesten 

houden toch mooie diensten gehad. De Kerstnachtdienst ’s middags opgenomen was een 
mooie dienst met sfeervolle beelden uit de Magnuskerk. Wat was het fijn dat leden van 

de cantorij samen met gemeenteleden met een functie de liederen gezongen hebben. Zo 
ook de dienst in Vriescheloo op 1e Kerstdag. De KND sloot haar project af en thuis 
konden wij horen waar de kinderen samen met de leiding de adventsperiodes mee bezig 

zijn geweest. Voor de leiding was deze periode ook nieuw omdat zij ook digitaal moesten 
met de kinderen. Via Zoom een filmpje opnemen en met elkaar praten is best wel lastig 

maar al doende leerde men. De keren dat het in de kerk geprojecteerd werd was mooi 
dat wij de kinderen bezig konden zien. Van alleen digitaal horen kreeg men toch ook een 
goede indruk waar men mee bezig was. De oudejaarsdienst vanuit de Magnuskerk ook 

eerder opgenomen mocht dan digitaal het jaar afsluiten. De klokken luidden de dienst in. 



Laten we hopen dat alleen maar digitale diensten snel tot het verleden zullen gaan 

behoren. 
• Preekvoorziener: Na vele jaren eerst voor PG Vriescheloo het preekrooster gemaakt te 

hebben en daarna nog een paar jaar voor onze vier kerken samen heeft Janet Korte te 

kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Het is altijd een hele klus om dit rooster 
samen te stellen, rekening houdend met alle wensen van de vier kerken. Het is haar 

altijd weer gelukt. We zijn dus op zoek naar iemand die het een uitdaging zou vinden dit 
over te nemen. Het rooster voor 2022 is klaar dus degene heeft dit jaar dan de tijd om 
het rooster voor 2023 in te vullen. Lijkt het u wat u krijgt ondersteuning en informatie 

hoe dit te doen. U kunt zich opgeven bij uw eigen scriba of bij ondergetekende. Ook voor 
informatie kunt u zich hier melden.  

• Actie kerkbalans: Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer 2.000 
kerken mee aan Actie Kerkbalans. Ook PG Bellingwolde en Blijham houden in deze 

periode weer hun actie. Duizenden vrijwilligers landelijk zamelen geld in voor hun 
plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. 
Gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële 

bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de 
samenleving. We hopen dat u ook dit jaar weer mee doet om uw kerk een bestaansrecht 

te geven. 
 
Diensten de komende tijd digitaal luisteren of misschien vanuit de kerk 

De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt 
volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. 

Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken 
naar de desbetreffende kerk. 
zondag 09 januari is er een digitale dienst vanuit de kerk te Wedde om 09:30 uur 

voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing | organist: dhr. R. Wind 
collecte: Diaconie en Kerk en een extra voor Vrienden van Eleas 

zondag 16 januari een dienst in of vanuit de kerk te Vriescheloo om 0930 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger | organist: mw. E. de Boer 
collecte: Ondersteuning Gemeente en Kerk 

zondag 23 januari een dienst in of vanuit de Magnuskerk te Bellingwolde om 0930 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger | organist: dhr. P. Shaw 

collecte: Missionair Werk en Kerk 
 
Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 

De oliebollen-actie op 31 december in Bellingwolde heeft een opbrengst van €1587,35. 
Vrijwilligers en kopers (van onze vier kerken) worden hartelijk bedankt voor dit resultaat. 

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

Op 27 december Janny Koning plotseling overleden, zij werd tachtig jaar. 
Net verhuist naar haar nieuwe plekje in de Eikenhoeve, heeft ze daar maar kort van 

kunnen genieten. Janny was een betrokken gemeentelid, velen kenden haar ook 
persoonlijk en hebben haar vriendschap en meeleven ervaren.  
Op 3 januari was de dankdienst voor haar leven, waarin de tekst uit Ps.31:16 centraal 

stond ‘mijn tijden zijn in Uw hand’. 
Wij wensen Henk en de verdere familie veel stekte en Gods nabijheid toe. 

 
Rest mij nog u allen een gezegend, goed en gezond 2022 te wensen 

Met vriendelijk groet 
Geeke van der Haar 
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