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Helpen, dat leer je al heel jong. Het gaat dan vaak om iets eenvoudigs, helpen 
afwassen is voor de meesten een heel bekend voorbeeld. Als kind kan je dan 
het beeld krijgen dat je bij helpen iets moet doen dat je niet zo leuk vindt en 
ook nog eens op een moment dat je liever iets anders doet. Helpen is dus 
lastig. Daar staat tegenover dat je positieve reacties, complimenten krijgt als je 
helpt. Ook als kind al: Wat ben je een grote meid of grote jongen. Het levert 
dus wel iets op. Ook als je volwassen bent zitten die twee kanten er aan. 
Omzien naar elkaar, hulp bieden aan mensen in nood: vanzelfsprekend toch? 
Een van de belangrijkste onderdelen van ons geloof. Soms geeft het toch ook 
wel een beetje een goed gevoel (al vinden we dat dit eigenlijk niet hoort…). 
Dan blijken er allerlei gevoelens een rol te spelen bij elkaar helpen. Neem als 
voorbeeld twee mensen, de een heeft meer dan genoeg geld, de ander is arm. 
Dat lijkt simpel: de rijke geeft wat geld aan de arme. Mooi geregeld toch? Zo 
eenvoudig is het niet. Want de relatie is ongelijk. Dat maakt het soms moeilijk. 
Stel je voor: je bent de arme. Dan heb je het moeilijk, ben je blij met wat 
extra’s maar dan moet je wel erg dankbaar zijn. Dat is wel eens lastig. En de 
ander zie je wegrijden in een mooie auto…. En de rijke: die ziet de armoede, 
geeft graag iets ter verlichting maar dan vanuit de betere positie….alsjeblieft. 
De rijke weet er soms ook geen raad mee. Het is bijna gênant om rijk te zijn. 
Hoe kan je dan goed geven en goed ontvangen? Ondersteuning naar 
zelfstandigheid (bijvoorbeeld microkredieten, mensen kunnen een eigen 
bedrijfje opzetten); of de arme geeft er iets voor terug, niet financieel maar op 
een andere manier. Mensen hun waardigheid laten behouden, streven naar 
gelijkwaardigheid en zelfstandigheid is denk ik de weg naar goed geven en 
ontvangen. Dit toepassen is niet zo makkelijk maar op weg gaan is al een goede 
stap. 
 
Annemarie Hazebroek 

 
Nieuws vanuit onze kerk 
• Gezamenlijke kerkenraadsvergadering op 19 mei 

Met een wat kleiner groepje, er waren nogal wat afmeldingen, hebben we stilgestaan bij 
het onderwerp: “hoe wij omgaan met de zegening van andere verbintenissen dan die van 

man en vrouw” in onze kerken. Wij zijn bezig om gezamenlijke een plaatselijk reglement te 
maken waarin dit ook opgenomen moet worden. Hierover hebben wij onder leiding van ds. 

Jöhlinger met elkaar een goed gesprek gehad. Het is de bedoeling dat in een gezamenlijke 
gemeenteavond wij hier o.a. ook over zullen nadenken. U kunt deze avond alvast in uw 
agenda noteren: woensdag 26 oktober 2022, om 18.30 uur gezamenlijke eten en om 19.30 

uur hebben wij dan de gemeenteavond. Tegen die tijd krijgt u hierover meer informatie 
maar deze datum kunt u alvast vastleggen. 



 
• Fietsen voor De Lindehoeve 
Zaterdag 21 mei was het dan zo ver. Onze vier kerken hadden een sponsorfietstocht 

georganiseerd voor Zorgboerderij De Lindehoeve in Vriescheloo. Men wilde graag een duo-
fiets voor de cliënten die hier naar de dagopvang gaan. 

Even leek het weer roet in het eten te gooien maar gelukkig waren de goden ons 
welgezind. Wel was er veel wind maar het merendeel van de fietsen had trap-
ondersteuning. De echte fietsers gaven hier niets om en peddelden rustig door. 

De start was bij de Lindehoeve waar wij onze bijdrage en natuurlijk het sponsorgeld 
konden inleveren. We kregen een half A4tje mee met de route. Via knooppunten ontdekten 

wij weer eens nieuwe paden in ons mooie Westerwolde. 
Een prachtige gevarieerde route, mijn complimenten voor de uitzettters. Na dik 25 km 
kwamen wij weer terug bij De Lindehoeve waar men ons opwachtte met een hapje en een 

drankje. Voor de liefhebber kon men nog een rondleiding krijgen om te kijken hoe mooi 
deze locatie zowel binnen als buiten is. Maar deze fietstocht was natuurlijk niet mogelijk 

geweest zonder de mensen die dit georganiseerd hebben. Bedankt mensen! 
Aan de tocht deden 49 fietsers mee. De opbrengst van deze sponsorfietstocht en nog wat 
andere sponsoren heeft tot nu toe zo’n ± € 2.000, = opgebracht. Geweldig dit resultaat, 

bedankt allemaal. 
 

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 juni is lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. 
Na elke dienst is er koffiedrinken. 

 
zondag 05 juni een dienst in Blijham om 09:30 uur, Pinksteren 

voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: dhr. R. Brunekreeft, met medewerking van cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. 
Wind. 

collecte: KIA Zending en kerk met een extra collecte voor Roemenië 
 

zondag 12 juni een dienst in Vriescheloo om 10:00 uur 
voorganger: ds. K.H.W. Klaassens, dit is de laatste keer dat ds. Klaassens voorgaat in 

Vriescheloo. hij stopt met het voorgaan in diensten. 
Organist: mw. E. de Boer 
Collectie: Noodfonds Westerwolde en Kerk 

 
Bloemen vanuit onze kerken gingen: 

Zondag 22 mei vanuit Bellingwolde naar mw. T. Koolhof-Tammes als groet. 
 
Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 

• Kerkenpad Oost-Groningen – 4 juni 
Zie de extra bijlage met adressen van kerken die meedoen. Sommige kerken organiseren 

bovendien extra activiteiten, zoals een expositie, concert, orgelspel of een boekenmarkt.  
In de kerk van Bellingwolde zingt om 15:00 uur zanggroep Wiltsangh. 
Kies een van de fiets- of wandelroutes op onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl  of 

bedenk zelf een route en kom langs op 4 juni van 10.00-16.00 uur! 
 

• Even weg uit eigen omgeving en iets anders doen? (ingezonden door een gemeentelid) 
In het a.s. Pinksterweekend organiseert de gemeente in Vries een groots Bonifatiusfestival. 
Er zijn veel interessante activiteiten waaronder een symposium op zaterdag 4 juni, waarin 

de vraag naar de uitdagingen voor (dorps)kerk-zijn nu centraal staat, in het licht van 
historie en actualiteit. Kijk voor meer informatie op: https://www.bonifatiusfestivalvries.nl/ 

 

http://www.kerkenpadoostgroningen.nl/
https://www.bonifatiusfestivalvries.nl/


• 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: 

Ook deze keer geen verjaardagen bij de 80 plussers en ook geen huwelijks jubilea. 
Wel gaan onze felicitaties naar Deborah Fontijn en Margrietha Wolfs, zij trouwden op 27 
mei. 

Op 18 mei zijn we naar Enkhuizen geweest om na 4 jaar van uitstel, procedures en 
tegenwerking eindelijk de preekstoel de onze te mogen noemen. Hoe het proces verder 

verloopt kunt u in de volgende Gaandeweg lezen. 
 
Fijne Pinksterdagen 

Met hartelijke groet 
Geeke van der Haar. 
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