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(volgende nieuwsbrief 14 juli i.v.m. de vakantie 
periode)! 

 
We zingen als Lied van de maand in juni Lied 388: ‘Voor ieder van ons is een plaats aan de 

tafel……’ Toevallig blijkt het jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’ te zijn. Bij dit thema is lied 
388 gekozen! We kennen het lied dus al vóór de start van het nieuwe jaar.  
Op de site van de PKN wordt het jaarthema als volgt toegelicht: 

“In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig 
genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar 

ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen 
en met andere ogen zien. De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. 
Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer 

wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn 
te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Aan tafel mogen 

we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te 
eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, 

ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. 
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te 
leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen 

nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven. We zullen het 
komende jaar hier wel meer over horen. 

Over het Lied van de maand gesproken: de cantorij heeft vakantie! In de maanden juli en 
augustus is er géén Lied van de maand. In augustus beginnen de repetities van de cantorij 
weer. We hopen u vanaf september weer te verrassen met mooie liederen, zowel qua tekst 

als melodie. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. 
Annemarie Hazebroek 

 
Nieuws vanuit onze kerk 
We gaan de vakantie periode weer in. Dat betekent dat alles soms wat op een lager pitje 

komt. Onze voorganger, ds. Jöhlinger, heeft vanaf 9 juni t/m 6 juli vakantie. Indien u 
graag een predikant wilt spreker kunt u contact opnemen met uw scriba. 

Vergaderingen liggen even stil en komen in augustus weer op gang. 
Ook deze nieuwsbrief beslaat een langere periode i.v.m. de vakantieperiode. Gelukkig 
kunnen wij elkaar wel de komende tijd blijven ontmoeten in onze kerken en na afloop 

elkaar bij de koffie en thee. 
 

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 
 

zondag 19 juni een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur 
voorganger: ds. S.B. Rienstra 

organist: dhr. R. Brunekreeft 
collecte: Chr. Blindenbibliotheek Ermelo en Kerk 
 

zondag 26 juni een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: mevr. M. van Vliet 

organist: dhr. J. Rozema 
collecte: KIA Binnenlands Diaconaat en Kerk met een extra collecte voor Gevangen zorg NL 

  



zondag 03 juli een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing 
organist: dhr. H.J.M. Roelofs  

collecte: KIA Werelddiaconaat en Kerk met een extra collecte voor Roemenië 
 

zondag 10 juli een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: dhr. J. Eefting 

collecte: Bloemenfonds en Kerk 
 

Bloemen vanuit onze kerken gingen: 
zondag 5 juni vanuit Blijham naar mw. A. Baas als groet. 
 

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 
• Openstelling Magnuskerk: Ieder donderdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur is in de 

maanden juni, juli en augustus de Magnuskerk open. Er zijn gastvrouwen/heren 
aanwezig en een organist. Wilt u de kerk bekijken of gewoon een kaarsje branden of 
even met iemand praten of luisteren naar orgelmuziek het kan allemaal. 

 
• “Peter en de Wolf” Op donderdag 16 juni kunt u via Kerkdienstgemist.nl Bellingwolde 

een uitzending van Peter en Wolf om 9:30 uur live of later terugkijken volgen. Deze 
uitvoering is voor de scholen in onze regio die in de Magnuskerk dan aanwezig zijn. 
Peter en de Wolf in een Groninger vertaling van Arnold Veeman (verteller) met Andreaa 

Chirpac (fagot), Nouschka van Schaik (altviool), Izebrand de Boer (klarinet), Vincent van 
Ballegooijen (hobo) en Will Jasper (dwarsfluit). 

 
• Open Koffieochtenden: Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in 

Vriescheloo van 10:00 – 11:30 uur. Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo 

en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom.  
Info en/of opgave voor vervoer: Johanna Hulsman, tel 0597-541147, Annemarie 

Hazebroek, tel 06-30735415 of Woutje Boomsma, tel 06-51350018. 
 

• Een orgelconcert van Wim Westerman in 10 juli in de Magnuskerk om 16:00 uur 

 
• 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: 
Bedankje 

Bij deze willen we iedereen graag bedanken voor de mooie kaarten, bloemen en felicitaties 
die we mochten ontvangen bij onze 50 jarige huwelijksdag. 

Hartelijke groet van Meindert en Joke . 
 
Soms blijkt dat mensen te weinig of geen kleingeld hebben voor de collecte, daarom 

nogmaals de rekeningnummers, ze staan ook op de website. 
Kerk       :  NL34 ABNA 0485 2420 60 tnv Kerkrentmeesters Prot. Gem. Blijham. 

 Diaconie:  NL07 RABO 0306 6232 34 tnv Diaconie Prot. Gemeente Blijham 
 
Ook in deze vakantietijd is het goed naar elkaar om te zien, de thuisblijvers ontvangen 

graag een kaartje. 
 
Met hartelijke groet 

Geeke van der Haar 
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