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In de laatste 2 nieuwsbrieven hebben we nagedacht over het creëren van rust in en om 

onszelf in deze hectische wereld. Na het ‘ontspullen’ stonden we in de vorige nieuwsbrief 
stil bij de prestatiedruk die al begint bij kinderen. Hoe zit het bij ons volwassenen? Mensen 
zeggen vaak dat ze het zo druk hebben, dat ze zo veel moeten doen: een lijst van 

activiteiten volgt dan. Dit geldt voor veel mensen, hoe hun leven er ook uitziet. Natuurlijk 
heb je met een drukke baan en een gezin niet veel keuze: er moet van alles geregeld 

worden. Maar ook mensen zonder drukke baan, zonder gezin of familie om dagelijks voor 
te zorgen, zonder vrijwilligerswerk hebben het druk, ervaren een druk. Dat is een 
belangrijk punt. Een gevuld leven hebben, daar is op zich niets mis mee als je het maar 

niet als een constante druk ervaart. Hoe komt het dat we ons zo onder druk (laten) zetten? 
Het lijkt er op dat je pas meetelt als je heel veel doet, veel beleeft, liefst meer dan een 

ander. Ik stel me zo voor dat als ik iemand tegenkom die vertelt over zijn of haar leven, ik 
zou zeggen: “Met mij gaat het prima, ik doe niets. Heerlijk!” Ik denk dat ik het een keer ga 
proberen. Benieuwd hoe er gereageerd wordt. Rust creëren in jezelf betekent in ieder geval 

dat je je bewust wordt van de keuzes die je maakt. Is alles nou echt zo nodig, zinvol of 
zomaar leuk en moet alles vandaag? Het doet me denken aan de Benedictijner monniken: 

Ze hebben een zeer regelmatige invulling van hun dagen. Ze zitten zeker niet stil, hebben 
diverse taken. Ze leven volgens een strak schema. Tuinieren, huishoudelijk werk doen, 
lezen, bidden. Na de afgesproken tijd stoppen ze meteen en gaan het volgende doen. Dat 

geeft rust lijkt me. Niet alles tegelijk, door elkaar. Best een goed idee om eens over na te 
denken.  Overigens is een van de uitspraken van Benedictus: Van niets te veel. Het klinkt 

zo simpel maar als ik er over nadenk dan is het best wel een opgave. Rust creëren moet je 
dus zelf doen: keuzes maken, je niet laten opjagen of verplicht voelen, regelmatig leven. 
En dan kom je toe aan jezelf, creëer je ruimte in jezelf, stilte. Voor velen (ook voor mij) 

best wel moeilijk, zo maar stil zijn. Het kan wel veel opleveren hoor je van mensen die 
deze stilte gevonden hebben. Ik kwam in het Liedboek (van 2013) een mooi gebed tegen 

waarin voor stilte wordt bedankt. Want ook de stilte die je ontvangt als je er open voor 
staat is een geschenk. Ik ga het gebed maar eens in mijn agenda doen. Een agenda gevuld 
met…. Stilte ….                      

God, luisterende God, 
We danken U voor de zegen van de stilte 

De stilte van de zon die opkomt. 
De stilte van de mist over de heuvels. 
De stilte van het luisteren. 

De stilte aan het eind van het verhaal. 
De stilte tussen de tonen in de muziek. 

De stilte tussen vrienden. 
Amen. 

Een stille groet, 
Annemarie Hazebroek 

 

Nieuws vanuit onze kerkenraden 
• Hoe kerken wij de komende tijd: We kunnen weer gewoon naar de kerk zonder opgave. 

Voor mensen die toch graag wat afstand willen houden is daar gelegenheid voor in al 
onze vier kerken.  

• Preekvoorziener: Hebben we nog diensten in 2023 in de kerk? Er heeft zich nog niemand 

gemeld die deze taak op zich zou willen nemen. Toch willen wij graag ook in 2023 en de 
jaren daarna een voorganger iedere zondag in de kerk zien. U bent met deze taak geen 

heel jaar bezig maar alleen aan het begin van ieder jaar. U wordt ondersteund en krijgt 
voldoende informatie om deze taak uit te voeren. Zoals het nu lijkt en er zich niemand 
meldt die dit wil gaan proberen komt het weer neer op iemand die al genoeg doet binnen 

onze vier kerken. Dit zouden wij samen niet moeten willen. Leden uit de kerkenraad 



 

 

zouden verschoond moeten blijven van deze taak omdat dit net iets is voor een 
gemeentelid. Wilt u nog eens goed nadenken wie dit zou kunnen doen? U kunt dit 

gewoon rustig vanuit huis doen en u bepaalt uw eigen tijd. Samen zijn we kerk en ieder 
kan zo een steentje bijdragen aan dit geheel. 

 
Diensten de komende tijd 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. Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes 
Gaandeweg of de websites. 
 

Het lied van de maand februari is lied 802 
Lied van de maand maart 2022 is Lied 828: Stem als een zee van mensen. 

Tekst Huub Oosterhuis; melodie: Rik Veelenturf 
1. Stem van de mens horen, elkaar zien en herkennen.  
2. Stem die roept zoals in Genesis (waar is je broer?), die klinkend je bevrijdt en je 

maakt wie je bent. 
3. Stem, ongekend, aanhoudend klinkend, Woord dat je steunt in je leven. 

De tekst kan bij u geheel andere beelden oproepen: dat is het bijzondere van dit lied. 
 

zondag 20 februari een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur Koffiedrinken na de dienst 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist; dhr. R. Brunekreeft 

collecte: Bloemenfonds en Kerk 
In deze dienst zal dhr. T. Visser bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. 

 
zondag 27 februari een dienst in Blijham om 09:30uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 

organist: dhr. W. Claus 
collecte: Bolivia en Kerk en een extra collecte voor de Jeugd 

 
zondag 06 maart een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven 

organist: dhr. J. Rozema m.m.v. Cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind 
collecte: KIA Zending en  Kerk en een extra collecte voor Roemenië 

In deze dienst zal mw. W. Boomsma bevestigd worden als diaken. 
 
woensdag 09 maart een dienst in Bellingwolde om 19:30, Biddag voor gewas en arbeid 

voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: dhr. D. Wubs  

collecte: KIA Werelddiaconaat en Kerk 
            scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 

Nieuws uit onze gemeente:. 
Hopelijk ontmoeten we elkaar de komende tijd weer in een kerkdienst, u hebt kunnen 

lezen dat de mogelijkheid blijft om op 1.5 m afstand kunnen zitten als u dat wilt. 
Met hartelijke groet 
Geeke van der Haar 
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