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Lied van de maand mei: lied 84a 

 
Een bijzonder bericht in deze nieuwsbrief! Margrietha Wolfs en Deborah Fontijn hebben 
gevraagd of het voor hen dierbare lied, 84a, lied van de maand mei zou mogen zijn. 

Deborah verklaart de reden van deze vraag in de volgende alinea. En ze geeft een mooie 
toelichting op lied 84a. Deze keer dus niet iets van mij (Annemarie Hazebroek) maar van 

Deborah. 
 
“Op 27 mei hopen wij, Margrietha Wolfs en ik, te gaan trouwen. In onze trouwdienst willen 

we graag het lied “Wat hou ik van uw huis”, lied 84a, zingen.  
 

Psalm 84 is een pelgrimslied. Dit lied werd gezongen op weg naar Jeruzalem, op weg naar 
de tempel en op weg naar een ontmoeting met God. 
Grote groepen Israëlieten waren op weg en zagen in de verte de schittering van het 

tempelcomplex boven op de berg Sion. De pelgrims verlangen er naar om aanwezig te zijn 
in Gods Huis. Zo kan ook mijn hart het uitschreeuwen naar God. “God, ik wil bij u zijn”. De 

mussen en de zwaluwen vinden een plekje onder de pannen van Gods huis. Zij mogen daar 
wonen. En zij laten het echt niet bezemschoon achter! Als de mussen en de zwaluwen bij 
God mogen wonen, dan mogen wij ook bij God wonen. Couplet 3 vertelt dat als wij vol van 

verlangen op weg zijn dat we dan gaan van zegen tot zegen, op weg naar Gods heilige 
stad. 

Ik vind het zo mooi om in de mensen om mij heen een stukje van Gods woning te zien. Dit 
is een voorbode van waar wij naar op weg zijn. Naar Gods heilige stad. Daar mogen we bij 
God zijn en Hem loven en de eer geven die Hem toekomt. 

Couplet 5 vertelt: de Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven aan mensen eerlijk 
onderweg. Ik vind dit zo mooi. Je mag onderweg gaan naar Gods heilige stad en God 

zegent je onderweg. Hij beveiligt je. Wat hou ik van uw huis!” 
Deborah Fontijn 

 

Nieuws vanuit onze kerkenraden 
• Wij kijken terug op mooie diensten tijdens Palmpasen en de Paascyclus. Hele 

verschillende diensten maar wat was het fijn om weer samen te kunnen komen. Samen 
in een kring in Vriescheloo en Wedde. Samen aan het ontbijt in Bellingwolde. Wat 
hebben wij deze samenkomsten gemist. Voor de commissie die deze diensten heeft 

voorbereid is het mooi om te zien dat u alleen deze diensten goed bezocht hebt. 
• Woensdag 20 april hebben wij onze tweede gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

gehad. Deze keer in Vriescheloo en het begint alweer vertrouwd te worden zo bij elkaar 
te komen. We zijn druk bezig om gezamenlijk één jaarverslag te maken over de 

afgelopen twee jaren. We hopen dit na de zomer klaar te hebben. Aangezien we de 
vorige keer veel zaken hebben besproken was deze vergadering lekker vlot klaar. Dat is 
ook wel eens leuk zo’n vergadering.  

• Op 4 mei zullen onze gezamenlijke kerken weer een bloemstuk leggen. Dit jaar zullen 
Janny Bessenbinder (PG Blijham) en Jan Houwen (PG Wedde) dit namens onze vier 

kerken gaan doen. Maar u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd om deze 
bijeenkomst, die na twee jaar gelukkig weer gehouden kan worden, te bezoeken. We 
verzamelen ons bij de Albert Wubsbank in Wedderveer teneinde om 19:40 uur naar het 

monument te lopen waar de plechtigheid gehouden gaat worden. Er zijn enkele stoelen 
aanwezig voor mensen die niet lang kunnen staan. 

 
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” en voor 

mei: lied 84a “Wat hou ik van uw huis”. 
 

zondag 24 april een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: Pastor F. Groenbroek 
organist: dhr. J. Rozema 

collecte: Diaconie en kerk en een extra collecte voor Kinderen in nood 
 

zondag 01 mei een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger, Koffiedrinken 
organist: dhr. P. Shaw m.m.v. de cantorij Westerwolde 

collecte: Voedselbank en kerk en een extra collecte voor Roemenië 
 

zondag 08 mei een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger, We vieren het Heilig Avondmaal 
organist: dhr. H.J.M. Roelofs 

collecte: KIA Noodhulp en kerk en een extra collecte voor de jeugd 
 

Bloemen vanuit onze kerken gingen: Zondag 3 april vanuit Bellingwolde naar dhr. A. 
Heeling als groet en beterschap. Zondag 10 april vanuit Blijham met een groet naar mw. 
Pot. Zondag 17 april vanuit Bellingwolde naar dhr. en mw. Edens-Houwing omdat ze 

vrijwilliger zijn van de kerk en beterschap. 
 

Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 
• 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 

• Meditatief Bijbellezen: Deze activiteit is weer van start gegaan. Men komt bij elkaar van  
van 19:30 tot 21:00 uur in Het Karspel te Bellingwolde. De volgende keren zijn 26 april 
en 24 mei. Meer informatie bij: José van Bergen, 06 303 913 91 of jjvanbergen@live.nl 

• Fiets mee voor het goede doel! Op zaterdag 21 mei 2022 organiseren de diaconieën van 
onze vier kerken een fietstocht van 25 km. De opbrengst van deze tocht wordt 

geschonken aan Zorgboerderij De Lindehoeve. Met deze opbrengst willen zij een duo-
fiets aanschaffen. Start om 13:30 uur bij zorgboerderij de Lindehoeve, kosten € 5,00. De 

fietstocht eindigt hier ook weer met een afsluitend hapje en een drankje en de 
mogelijkheid de boerderij te bekijken. Ook als u niet fietst bent u van harte welkom. 

• Meer 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 
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