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Tijd…… 

Misschien is het u ook opgevallen: steeds vaker staat de leestijd boven een tekst vermeld. 
Bijvoorbeeld leestijd 4 minuten. Zo zag ik onlangs 5 minuten leestijd staan boven een tekst 
van de PKN. Het ging over een toelichting op een deel van de liturgie. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat men gemiddeld 250 woorden per minuut leest. De tekst bevat dus rond de 
1250 woorden. Als je dat hoort denk je al gauw dat dit echt te veel is om zomaar even te 

lezen. Een leestijd van 5 minuten klinkt aantrekkelijker. Dit kan een reden zijn om de 
leestijd te vermelden. Uiteindelijk wil de schrijver dat de tekst gelezen wordt. Of het nu 
gaat om reclame of informatie, dat maakt niet uit. Maar wat bepaalt feitelijk dat je iets 

leest? Je zou zeggen dat het om de inhoud gaat. Boeiend, interessant, leerzaam, mooi, 
aangenaam om te lezen…. We vinden kwaliteit dus belangrijk. Merkwaardig is dat we tijd 

aan kwaliteit verbinden. Hoeveel tijd hebben we over voor een bepaalde tekst? Het 
verkoopt blijkbaar goed als er weinig tijd voor nodig is. Je zou dan net zo goed kunnen 
zeggen dat als het maar zo weinig tijd vraagt het niet zo belangrijk is. Maar zo werkt het 

niet. Het kan juist best wel een interessant stuk zijn. We moeten echter vaak zoveel doen 
van ons zelf dat we graag kiezen voor iets dat weinig tijd kost. Tijd wordt steeds 

kostbaarder in deze haastige maatschappij en in ons leven. Met het ouder worden ga je dat 
eens te meer beseffen. Maar het mag toch niet zo zijn dat we onze tijd vullen met zaken 
die we beoordelen op de tijd die ze kosten. Leestijd bijvoorbeeld is toch een relatief begrip. 

Want een minuut meer of minder, dat zou toch geen rol mogen spelen.  Ik heb de tekst 
van de PKN gelezen en niet gemeten hoeveel tijd het gekost heeft. Ik vond het interessant.  

 
Annemarie Hazebroek 
 

Nieuws vanuit onze kerk 
• Rommelmarkt Loosterkerk te Vriescheloo op 23 april: deze had een opbrengst van 

€2315,60 voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Wat fijn deze opbrengst en eenieder die op 
wat voor manier heeft meegeholpen met dit resultaat worden bedankt. De Protestantse 
gemeente Vriescheloo zal zorgen dat dit bedrag op de juist plek terecht komt.  

• Een nieuw koor? (een ingezonden stuk) 
De coronatijd heeft veel veranderd, ook bij de kerkkoren van Vriescheloo en Wedde. Het 

ledenaantal werd te klein om door te gaan. Blijft dat er toch een aantal leden terugkijken 
op een tijd waar je samen door contact en zingend bezig zijn veel plezier beleeft. 
Daarom willen wij kijken of we met de gezamenlijke kerken toch een koor kunnen 

behouden. Mocht je denken ik kan niet zingen verras uzelf want de meeste leden hebben 
ook geen muzikaal inzicht met een dirigent(e) en samen met elkaar lukt het gewoon. 

Naast het voordeel van contact met elkaar leeft er ook de wens om cultuur in stand te 
houden heeft u belangstelling of behoefte aan meer informatie neem contact op met. 

Melchert Wilts, 0597-541313, Hendrik Bots, 0597-562195, Jeroen Koetje, 0597-768009, 
Janny Ekkelkamp 0597-672007. Zou mooi zijn als het gelukt….. 

• Op vrijdag 27 mei ontvangen Deborah Fontijn en Margrietha Wolfs de zegen over hun 

levensverbintenis. U bent allen van harte uitgenodigd om dit samen met hen te vieren 
tijdens de dienst in de kerk in Blijham om 16:00 uur. 

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

  



zondag 15 mei een dienst in Vriescheloo om 09:30, koffiedrinken na afloop 
voorganger: pastor F. Groenbroek 
organist: dhr. J. Eefting 

collecte: KIA Binnenlands Diaconaat en Kerk 
 

zondag 22 mei een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur, koffiedrinken na afloop 
voorganger: ds. H. Veldman, 
organist: dhr. R. Brunekreeft 

collecte: Missionair Werk en Kerk 
 

donderdag 26 mei een dienst in Wedde om 09:30 uur, Hemelvaartsdag 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: dhr. W. Claus 

collecte: diaconie en Kerk met een extra collecte voor het Leger des Heils 
 

zondag 29 mei een dienst in Vriescheloo om 09:30, koffiedrinken na afloop 
voorganger: dhr. H.J. Dijkstra 
organist: mw. E. de Boer 

collecte: JOP en Kerk 
 

Bloemen vanuit onze kerken gingen: Zondag 24 april vanuit Wedde naar de fam. 
Rozema. Zondag 01 mei vanuit Bellingwolde naar mw. J.T. Engelkes. Zondag 08 mei vanuit 
Blijham naar de fam. Vogel. Allen met een hartelijke groet namens de kerken. 

 
Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten: 

 
• 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. U 

kunt zich natuurlijk ook altijd nog laten sponseren zodat de opbrengst nog hoger kan 
worden dan alleen uw deelname hieraan. 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. 
 

• Meditatief Bijbellezen: Deze activiteit is weer van start gegaan. Men komt bij elkaar van 
19:30 tot 21:00 uur in Het Karspel te Bellingwolde. De volgende en voor dit seizoen de 

laatste keer is op 24 mei. Meer informatie bij: José van Bergen, 06 303 913 91 of 
jjvanbergen@live.nl. 

•  

• Koffieochtend woensdag 25 mei. 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: Woutje Boomsma, tel 06 513 500 18 

• 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 

 
Nieuws uit onze gemeente: 
 

Deze keer geen 80+ jarigen. 
 

Met hartelijke groet 
Geeke van der Haar 
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