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(volgende nieuwsbrief 21 april 2022) 

 
Tijdens de koffieochtend (in Vriescheloo) praten we altijd wat bij. Voor wat iemand kwijt wil, 

wil delen is altijd een luisterend oor. Vanmorgen (30 maart) kwam het gesprek op Pasen. 
Tiny vertelde dat ze zo’n mooi gedicht over Pasen had gehoord van Fenneke. Tiny las het 
voor. Een gedicht waarin God een persoonlijk gesprek met je aan gaat. We vonden het mooi 

en passend om dit gedicht in de Nieuwsbrief op te nemen. Het gedicht is geschreven door 
Alie van den Berg-Holman. Gedichten van haar zijn te vinden op gedichtensite.nl 

Op weg naar Pasen 
 
1 Ga jij mee op weg naar Pasen 

zullen wij die weg eens gaan 
nagenieten van de wonderen 

Die Ik telkens heb gedaan? 
 
2 Ga jij mee op weg naar Pasen 

met Mij dwars door de woestijn 
waar het moeilijk en heel zwaar is 

durf jij daar met Mij te zijn? 
 
3 Ga jij mee op weg naar Pasen 

stap jij dapper in de boot 
durf jij als de stormen woeden 

Mij te roepen in jouw nood? 

4 Ga jij mee op weg naar Pasen 

loop jij naast Mij als ik ga 
met het kruis tot op die heuvel 

de hele weg naar Golgotha? 
 
5 Ga jij mee op weg naar Pasen 

of ga jij er snel vandoor 
bang dat mensen jou herkennen 

merken dat jij bij Mij hoort? 
 
6 Ga jij mee op weg naar Pasen 

zelfs al is het onverwachts 
en herken jij dan het wonder 

van de woorden ’t is volbracht? 
7 Ga jij mee op weg naar Pasen 
dan bereiken wij de plek 

waar de dood is overwonnen 
Ik voorgoed werd opgewekt, 

waar een nieuwe weg ontstaan is  
en de toegang is gemaakt 
tot het Vaderhuis hierboven 

waar de poort steeds openstaat! 
Een goede voorbereiding voor Pasen,     Annemarie Hazebroek 

 
Nieuws vanuit onze kerkenraden 
Woensdag 23 maart hebben wij sinds twee jaar weer een gezamenlijke 

kerkenraadsvergadering gehad. We waren er aan toe om elkaar weer in de ogen te kunnen 
kijken. Vanaf nu hopen wij het samenwerkingsproces weer op te kunnen pakken. 

Het blijkt dat wanneer je niet elkaar regelmatig ziet tijdens vergaderingen en kerkdiensten 
je iets mist. Vandaar dat we ook hebben afgesproken om na elke dienst de komende tijd 

samen koffie te gaan drinken. We hebben wat in te halen. 
Tijdens deze vergadering is dhr. A. Freij herkozen als voorzitter van de gezamenlijke 
kerkenraad en mw. A. Lüürssen als scriba. 

 
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. 

Lied van de maand april 2022 is Lied 973: “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor”. 
zondag 03 april een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur 
voorganger: ds. S.B. Rienstra; Koffiedrinken na afloop van de dienst 

organist: dhr. P. Shaw m.m.v. de cantorij Westerwolde 
collecties: KIA Werelddiaconaat en Kerk, een extra collecte voor Roemenië 



zondag 10 april een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: mw. G. Berends, Palmpasen samen met de KND 
organist: dhr. H.J.M. Roelofs | collecte: JOP en Kerk, een extra collecte voor het jeugdwerk 

 
donderdag 14 april een dienst in Vriescheloo om 19:30 uur 

voorganger: ds. W. Jöhlinger, Witte Donderdag met Heilig Avondmaal 
organist: dhr. J. Eefting | collecte: Diaconie en Kerk 
 

vrijdag 15 april een dienst in Blijham om 19:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger, Goede Vrijdag | organist: dhr. W. Claus 

 
zaterdag 16 april een dienst in Wedde om 19:30 uur 
voorganger: Pastor F. Groenbroek, Stille zaterdag | organist: dhr. J. Eefting 

 
zondag 17 april een dienst in Bellingwolde om 10:00 uur met om 09:00 uur een 

gezamenlijk ontbijt in Het Karpsel (opgave t/m 14 april bij Diny Heeling 0597 53 17 52 of 
a.heeling@hetnet.nl) 
voorganger; ds. W. Jöhlinger, Pasen 

organist: dhr. H. de Vries  | collecte: KIA Werelddiaconaat en Kerk 
 

Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 
• Rommelmarkt: op zaterdag 2 april van 9 tot 12 uur De kramen zult u dit keer vooral 

vinden rondom het nieuwe kerkelijk centrum Het Karspel. De rommelmarkt wordt 

niet zo groots als voorgaande jaren. De opbrengst van de rommelmarkt is dit keer 
voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Hopelijk wilt u hier ook bij 

het afdingen op de prijs rekening mee houden. 
• Concert in Bellingwolde: Op 3 april komen Marilyn en Norman Harper uit Londen een 

orgelconcert geven. Het concert wordt een reis door de orgelwereldmuziek van 

Europa met Bach, Buxtehude, Sweelinck en ook minder bekende componisten. 
Daarnaast zijn stukken uit de Engelse orgeltraditie te horen, zowel barok, als muziek 

uit de 19de eeuw. Uiteraard staat het concert ook in het teken van de Passietijd.De 
entree is € 7. In de pauze wordt er koffie en thee geschonken. 

• Rommelmarkt Loosterkerk te Vriescheloo: op 23 april a.s. van 9:00 tot 12:00 uur in 

en rondom het Trefpunt. Men maakt er weer een gezellige morgen van en er zijn 
weer veel bruikbare spullen. Voor verder informatie kunt u terecht bij: H. Korte 0597 

54 17 42 of M. Wilts 0597 54 13 13 of jeroen.koetje@hscplus.nl of 
fennieleefting@ziggo.nl 

• Koffieochtend in april is op woensdag 20 april! Dus voor één keer de derde 
woensdag van de maand. Dit in het Trefpunt te Vriescheloo. Iedereen is welkom! 
Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk.Koffie of thee drinken met aandacht 

voor elkaar. Even bijpraten... prima. Een spelletje doen... ook leuk. Een verhaal 
vertellen... we zijn benieuwd. Info: Johanna Hulsman, tel 0597 541 147, Annemarie 

Hazebroek, tel 06 307 354 15, Woutje Boomsma, tel 06 513 500 18 
• Mmeer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u 

vinden op de websites van de kerken. 

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

Nieuws uit onze gemeente: 
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Kindernevendienst; we zijn er weer! 

 

Palmpasen 10 april  
Wij zorgen ervoor als leiding van de Kindernevendienst dat de kinderen weer een prachtige 

Palmpaasstok kunnen maken. Dat doen we in de dienst op zondag 10 april om 9.30 uur in 
de kerk van Blijham; wel zelf even voor de stok zorgen. Gelukkig kunnen we dat weer 
samen doen in de kerk en hoeven we niet zoals eerder tasjes met materiaal rond te 

brengen om thuis aan de slag te gaan…. 
Graag vooraf even aanmelden bij Ellen Jonk: familiejonk@ziggo.nl als je dat nog niet 

gedaan hebt. Ouders hebben een bericht ontvangen over de KND tijdens de diensten op 10 
en 17 april. Na de dienst lopen we met goed weer een rondje om de Blanckenbörg. Ouders 
kunnen tijdens het wachten een kopje koffie blijven drinken in de kerk. 

 
De betekenis van de versiering 

De stok gaan we versieren met crêpepapier en 
er komen groene takjes aan het kruis.  De 
groene takjes horen bij het verhaal van 

Palmpasen.  Het broodhaantje prikken we boven 
op het kruis. Voordat Jezus ging sterven, at hij 

nog een laatste keer met zijn twaalf vrienden, 
hij brak het brood. Chocolade haasjes, 
kuikentjes en eieren kun je aan de stok 

bevestigen met touw of tape. Jezus stierf aan 
het kruis maar na drie dagen staat hij weer op, 

nieuw leven!  Zo wordt je Palmpaasstok extra 
mooi! 
 

 
Kinderlied: Kleine ezel uit de stal –  https://www.youtube.com/watch?v=AZWWrB-tVV4  

 
Paaszondag 17 april 
Tijdens de dienst op Paasmorgen in de kerk van 

Bellingwolde om 10.00 uur zal er voor de 
kinderen aandacht zijn met een speciaal 

Bijbelverhaal in de vorm van een praatplaat. 
Bij goed weer gaan we tijdens de 

kindernevendienst met de kinderen naar buiten 
voor een feestelijke activiteit. 
Voorafgaand aan de dienst is er om 9:00 uur het 

Paasontbijt waarvoor iedereen zich mag opgeven 
(t/m 14 april bij bij Diny Heeling 0597 53 17 52 

of a.heeling@hetnet.nl) 
 
Kinderliederen:  

Weet je dat de lente komt -  https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4  

De steen is weg -  https://www.youtube.com/watch?v=rwf5ZRr_-70 of 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI  

 

Wij wensen iedereen hele fijne Paasdagen!  

 

Met een hartelijke groet van de leiding van de 

Kindernevendienst, 

Marjan, Ellen, Hetty, Janet en Marijke. 
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Verjaardagsfeestjes mijden. Je kind zonder ontbijt naar 
school. Geen tandartsbezoek meer. Workshops over 
armoede in Oost-Groningen.  

Dinsdag 19 april is de aftrap van de 2e ronde workshops 

‘Armoede, waar hebben we het over?’ in Oost Groningen. 

Plaats van handeling is de d’ Ekkelkaamp, Kerklaan 7 in 

Onstwedde. Sellingen en Veendam volgen. 

„Deze workshop is voor iedereen in Oost-Groningen die op mensen in armoede betrokken 

is of wil zijn. Van familie tot vrijwilligers en professionals”, vertelt Christiaan Dekker uit 

Onstwedde. Hij is diaconaal consulent armoedebestrijding bij de PKN. „Wat betekent 

armoede voor iemands dagelijks leven? Hoe (h)erken je geldzorgen en armoede? Wat kun 

je voor iemand betekenen hierin?” Dat zijn de hoofdvragen. Huisartsen, 

welzijnsmedewerkers, wethouders, gemeentemedewerkers, diakenen en andere 

vrijwilligers reageerden positief op eerdere workshops. Alle data en locaties staan onderaan 

dit artikel.  

Verjaardagsfeestjes mijden, een maaltijd minder per dag of zonder ontbijt naar school? 

Steeds meer mensen kampen met geldzorgen. Er zijn toch voldoende voorzieningen voor 

ieder? En waarom heb je wel huisdieren, als je het niet breed hebt? En hoe kun je eigenlijk 

helpen?  

Taboe 

Annamaria Evers, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede, vertelt in de workshop haar 

persoonlijke verhaal. „Er rust vaak een taboe op om hierover te praten. Daarom willen wij 

mensen uitnodigen om in gesprek te gaan. Ik vertel open over mijn ervaringen en nodig 

mensen uit ook open te zijn in wat zij denken.” 

„Geldzorgen en armoede verdienen steeds opnieuw onze aandacht in Oost-Groningen”, vult 

Christiaan Dekker aan. „Helemaal nu. Één op de vijf huishoudens in Nederland heeft 

risicovolle betalingsachterstanden, in Oost Groningen zelfs nog meer. Daarom bieden 

Protestantse kerken in de regio deze workshop aan. Voor iedereen die hier meer over wil 

weten. Kerken werken zo lokaal aan bewustwording, ook die van henzelf. En ze zoeken 

naar verbinding met ieder die zich inzet tegen armoede.” 

Reacties deelnemers 

Vrijwilligster: “Het persoonlijke verhaal van Annamaria leerde mij wat generatiearmoede 

nou echt is.” Diaken: “Het was zeer verrijkend om met verschillende disciplines aan tafel te 

zitten.” Wethouder: “De bewustwording over wat armoede is en zeker het gesprek over 

vooroordelen is ‘ernstig’ binnengekomen.” Gepensioneerd huisarts: “Ik pleit ervoor dat dit 

wordt opgenomen bij de huisartsenopleiding, want dit zou elke professional helpen in zijn 

of haar werk.” 

Vier workshops in het voorjaar de eerste twee zijn op: 

Dinsdag 19 april: d’ Ekkelkaamp in Onstwedde, Kerklaan 7 

Maandag 9 mei: De Sprankel in Sellingen, Torenstraat 12 

Elke bijeenkomst is van 19.15 tot 21.45 uur en de toegang is gratis 

Aanmelden 

U wilt meer informatie? U wilt zich aanmelden? Neem dan contact op met Christiaan 

Dekker: workshoparmoede@gmail.com of 06-38772033. 
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