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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2

9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden

12 jan. 10.00 uur ds. K.v.d.Plas KK/JK/A

19 jan. 10.00 uur ds.K.v.d.Plas KK

26 jan. 10.00 uur ds. K.v.d.Plas KK/C

26 jan.

2  febr.

18.30 uur

10.00 uur

liturgen

dhr Bert Broers

Vesper

KK

2

Na afloop van elke zondagsdienst koffiedrinken in ’t Loughoes

KK: er is kinderkerk en oppas
A: avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: er is jeugdkerk

C: cantorij/projectkoor verleent medewerking

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via  

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en

gedownload worden.

http://www.dorpskerkeelde.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar; 2020.

Het opstarten van het nieuwe jaar begint bij mij pas als het normale  

leven weer begint. Geen feestdagen meer maar de gewone dagelijkse  

gang van zaken.

Januari heeft zo zijn eigen invulling, nieuwjaar bijeenkomsten, druk zijn  

met goede voornemens, "komt er nog winter" gedachten en vult u zelf  

maar verder in.

In het eerste KC nummer vindt u dit ook terug maar we kijken ook nog  
heel even achterom naar de decembermaand; wat was het goed.
Sommige voornemens ontstaan midden in het jaar. Zo ook het idee om  

21 maart 2020 uitgebreid stil te staan bij het 50 jaar bestaan van 't  

Loughoes. De commissie is hier druk mee bezig en in het februari  

nummer wordt u hierover verder geïnformeerd. Als aanloop hebben we  

de omslag van KC aangepast en vindt u een schrijven over de rol van 't  

Loughoes in het jaar 2003.

Laten we er samen weer een mooi jaar van te maken.

Namens de redactie,  
Antje van Til -Renkema
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Kerstgevoel in het dorp

Dag Allen,
Allereerst wil ik iedereen een geweldig  

Nieuwjaar wensen. Dat we samen vooral een  

gezond en saamhorig 2020 mogen ervaren.  

Er is geen nieuws uit de Kerkenraad of het  

Moderamen want in de maand december  

werken we in de praktijk. En dat merk ik dan

vooral in de berichten die via de mail binnenkomen.
In mijn mailbox vind ik erg veel bedankjes voor de goede gaven van de  

kerk. We denken dan vooral aan de mensen die niet in de kerkdiensten  

aanwezig kunnen zijn. Velen kijken dan via kerkomroep. Maar ook aan  

de mensen die weinig of geen familie hebben en thuis het ‘kerstgevoel’  

niet kunnen ervaren.

De Diaconie heeft erg veel werk verzet om iedereen ook thuis een fijne
kerst te geven. Vele vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt en geven  
onze dorpsgenoten een warm gevoel van “kerkzijn in het dorp”.
Hierbij moet je denken aan de kerstpakketten die zijn uitgereikt en de  

giften die wij doorgegeven hebben. Ook het senioren kerstfeest was  

weer geweldig.

Als scriba was dit erg fijn om te lezen en dat wil ik graag even met  

jullie delen.

Groet Gea Kruit, scriba.
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Uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst
Graag nodigen wij alle bewoners van wijk 5 uit voor  

onze nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag12  

januari vanaf 16.00 uur bij de fam. Kikkers Esweg  

17.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij dan het glas  
heffen en elkaar het goede wensen voor het komende jaar.
Het wijkteam verwacht weer een gezellige ontmoeting.

Vriendelijke groet Benno.



50 jaar ‘tLoughoes

Een gebouw is nooit een doel op zich, maar een middel.

Misschien een rare titel voor dit  

verhaal?

Toch niet, want een gebouw is  
slechts een constructie waar  
binnen iets moet gebeuren.
Zo ook met ‘t Loughoes, dat tot
doel heeft de gemeente haar werk  

zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Ik neem u even mee terug naar 2003.
De SOW gemeente had 2 kerken, 2 activiteitengebouwen en 2  
pastorieën.
Door het college van Beheer werd een accommodatie commissie  

samengesteld, die als opdracht kreeg te onderzoeken welke  

accommodaties er in de toekomst nodig zijn om de PKN gemeente  

optimaal te kunnen laten functioneren. De financiële situatie, waarbij  

de begrotingen niet meer sluitend te krijgen waren, speelde ook een  

grote rol.

In deze commissie zaten de volgende gemeenteleden:  
Dirk Wijkstra
Ad Crielaard  

Hennie Hoeve  

Dick Hoogendoorn  

Louw Spijkerman  

Bernard Touwen  

Harm Katoele

De commissie heeft via enkele deelrapporten de gemeente  

meegenomen in het huisvestingsproces. Bijzonder fijn was de  

unanimiteit waarmee er ingestemd werd met de voorstellen.  

Resultaat was dat er gekozen werd voor een concentratie van de  

gemeenteactiviteiten in de Dorpskerk en ‘t Loughoes.

Wel was de voorwaarde dat ‘t Loughoes gemoderniseerd, verbouwd en  

iets uitgebreid moest worden. De financiën daarvoor kwamen  

beschikbaar door de verkoop van de gereformeerde kerk met pastorie,  

de Noord Esch en de hervormde pastorie.

Hiermee kwam er ook een gevoel van een gezamenlijk bezit van  
gereformeerd en hervormd.
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Dezelfde accommodatie commissie ging verder als bouwcommissie en  

startte in 2004 met het maken van plannen voor ‘t Loughoes.

Het programma werd door middel van interviews met de gebruikers en  
de beheerders opgesteld.
Daarna was het de beurt aan de architect Haijkens Jansma en Kremer  
uit Groningen om het programma om te zetten in een ontwerp.
Al vrij snel bleek dat het bestaande Loughoes zich goed leende om het  
gewenste programma te kunnen herbergen.

Ook bij deze planvorming werd de gemeente via gemeenteavonden  

meegenomen in het proces. Het definitieve plan werd heel positief  

ontvangen door de gemeente, waarna het college van Beheer verder  

kon met de aanbesteding.

De aanbesteding pakte financieel goed uit en we konden snel aan de  
slag.
Na een bouwtijd van ongeveer 6 maanden stond er een modern en  
passend Loughoes.

Ik denk dat het huidige Loughoes, met enkele aanpassingen na 2005,  

nog steeds een goed middel is om de PKN gemeente te laten  

functioneren. Maar ook andere gebruikers maken graag gebruik van  

het gebouw.

‘t Loughoes levert een waardevolle bijdrage aan het kerkelijk,  
maatschappelijk en culturele leven in Eelde-Paterswolde.

Harm Katoele
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Aankondiging Nieuwjaarsactiviteit wijk 4

Op zondagmiddag 19 januari 2020 van 16.00 tot
17.30 zijn we van harte welkom voor de  

nieuwjaarsactiviteit van wijk 4 bij Joke Lambour en  

Kor Bakker, Hoofdweg 110. Een mooie terugkerende  

gelegenheid om elkaar te zien en te spreken en  

gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar. De  

uitnodiging met alle informatie ontvangt u binnenkort.

Mocht u slecht ter been zijn, dan kunnen we voor vervoer zorgen.

Namens het wijkteam van wijk 4,  

Sanna Vermeyden



Kerstpakketten 2019
Namens de Diaconie hartelijk dank voor alle bijdragen,  

zowel in de collectes als op de bankrekening, voor de  

jaarlijkse kerstpakketten.

Ook veel dank aan iedereen die heeft geholpen bij het  
bezorgen. Dit verliep zo goed dat bijna alle pakketten

zaterdagmorgen 14 december opgehaald waren.
Mede door uw hulp, in welke vorm dan ook, is het weer een groot  

succes geworden en konden we 60 gezinnen bij maken met een  

pakket.

Dit jaar hebben we, behalve de TuVo, ook de Thuisbasis Veteranen (het  

opvanghuis voor ernstig getraumatiseerde militairen) bij onze actie  

betrokken. Zij wonen sinds de zomer van 2018 in twee huizen in  

Oosterbroek.

Het contact met een begeleider en enkele bewoners maakte ons
duidelijk dat dit huis voor deze militairen een veilige plek biedt met  

grote kans op nog weer een leven in de maatschappij, al dan niet met  

wat hulp. De veertien bewoners hebben allemaal een pakketje met bon  

ontvangen. Zij hebben deze actie vanuit onze kerk als heel bijzonder  

ervaren.

Namens de Diaconie,  
Liesbeth Roelfsema

Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet  

van de gemeente naar:
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1 december
8 december

15 december

Johan en Alie Pruntel  

fam. M. J. Huisman  

mevr. Pita Vos en

mevr. Door-Elske Cazemier  
fam. O. Masksi
dhr. Harm Slot

22 december
29 december



Gemeenteleden die elders verblijven
Mevr. Mevr. S.J van Bergen-Kranendonk verblijft in De Dilgt  

Woning 5 k.104 Dilgtweg 3, 9751 ND Haren

Mevr. S.G. de Pater-Gruijs verblijft in Maartenshof, k.38, Schaaksport  
100, 9728 PG, Groningen.

Dhr. J.A. Boekweg verblijft in de Duinstee, Schoollaan 22, 9761AB  
Eelde

Mevr. A.J. Boekweg-Leonhard is weer thuis.

Agenda

12 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 5 16.00u. Esweg 17
12 jan. Winterwandeling wijk 6 14.30 u. Kooistukken 40

15 jan. Bijbelgesprekskring 10.00u. ’t Loughoes

19 jan. Nieuwjaarsactiviteit wijk 4 16.00u Hoofdweg 110

8, 15 en 22 jan. repetitie Cantorij
18 en 25 maart repetitie Cantorij  
11 april repetitie Cantorij

19.00u
19.00u
10.00u.

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 24 januari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes  

deponeren o.v.v. “redactie KC”.

Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor  
18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email:  

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
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Kerstviering voor senioren 2019
Het thema van de kerstviering voor  

senioren 2019 was ‘Omzien naar elkaar’.  

Welnu, òf we omzagen naar elkaar. Vele  

contactpersonen waren bereid gevonden  

75-plussers in hun “wijkje” persoonlijk uit  

te nodigen voor deze viering. Vele  

chauffeurs waren door Roel Kikkers

“gecharterd” hen te halen die niet  

zelfstandig naar ’t Loughoes konden komen. Ook namen sommige  

gasten spontaan buren of kennissen mee.

Resultaat was dat we weer ruim 60 genodigden hebben mogen  
ontvangen.

De viering begint om 14 uur, evenals vorig jaar.  

De “hulptroepen”, 8 gastvrouwen, zijn al om 12.45  

uur aanwezig om de laatste instructies van Marjan  

te krijgen. Al voor 13.30 uur arriveert de eerste  

gast en vanaf die tijd stroomt men binnen. Toch is  

bij sommigen de aanvangstijd van 14.30 uur  

blijven hangen. Een enkeling komt daardoor ook

enigszins verlaat binnen, maar dankzij een van de gastvrouwen die  

klaar staat, krijgt iedereen toch een plekje.

Nadat de commissievrouwen Joke, Harma en  

Liesbeth de kaarsen hebben aangestoken kan de  

viering beginnen.

Joke leest het gedicht ‘Helpen…met perspectief’  

uit de bundel Medemens van Kerk in actie en  

daarna spreekt Liesbeth een woord van welkom.  

Verwelkomd worden allereerst onze seniorgasten  

en vervolgens de medewerkers, de beide

dominees Harm Jan Meijer en Kaj van der Plas en de beide musici  

mezzosopraan Femke van Essen (nieuwkomer) en pianist Meile  

Houtsma (vaste gast).

Daarna zingen we ‘Komt verwondert u hier mensen’.  

Harma spreekt een gebed uit en vervolgens leest Joke het  

1e deel van het kerstevangelie naar Lucas 2. Weer

samenzang, ‘Heerlijk klonk het lied der engelen’ en dan  
leest Harma het vervolg van Lucas 2.
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Hierna volgt een muzikaal intermezzo van Femke en Meile, een  

buitengewoon goede combinatie.

De overdenking wordt gehouden door Harm Jan Meijer, geheel in het  

teken van het thema.’ Doe je niet groot voor, neem niet te veel ruimte  

in, maak ruimte voor de ander en ‘zie de ander, zie de mens’. Als geen  

ander weet hij tot ieder persoonlijk te spreken, hen als het ware  

omarmend.

Na weer samenzang van ‘Stille nacht’ is het pauze. De gastvrouwen  
staan al in de startblokken om iedereen te voorzien van thee en koffie,
met koekjes en chocolaatjes.

Na weer een muzikaal intermezzo vertelt  

Kaj het kerstverhaal. Het is een  

spannend verhaal over pater Harmannus  

die in de donkere wouden van Eelde een  

roversechtpaar tegenkomt. Gelukkig is  

het een kerstverhaal, dus loopt het goed  

af: de man en de vrouw zien hun zonden  

in en krijgen van de pater vergiffenis en  

de zegen. Een kerstkindje zit al in het  

verschiet.

We zingen’ Midden in de winternacht’, Harm Jan spreekt een gebed uit,  

we bidden samen het ‘Onze Vader’ en dan leest Liesbeth het gedicht  

‘Geef vrede door’.

Hierna geeft Harm Jan ons de zegen en zingen we samen het ‘Ere zij  
God’.

Als afsluiting krijgen we heerlijke  

drankjes (o, dat advocaatje met  

slagroom..) en hapjes.

De seniorencommissie kijkt met  

tevredenheid terug op deze geslaagde  

kerstviering en wil iedereen die  

meegeholpen heeft vooraf en tijdens de  

viering heel hartelijk danken.
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Avondgebed in de Dorpskerk van Eelde
Het was 7 uur een dinsdagavond. Er hing een  

gevoelige, intieme sfeer in de Dorpskerk. Binnen  

een aangename warmte als van vuur, buiten klonk  

vuurwerk. Oudejaarsavond 2019. Genoeg mensen  

aanwezig om het ‘Koor’ van de Dorpskerk te vullen.  

Een mengeling van traditie, nostalgie,  

oudejaarsavond melancholie. Gedenkwaardig  

terugkijken, verwachtingsvol vooruitzien.

Uiterst betrokken woorden in de meditatie van Ds.  

Kaj van der Plas, ook in het gebed. Het ‘hemelse’  

beschilderde dak in de kerk bijna aanraakbaar. Het  

orgel met Vincent van Laar, door de opstelling op

afstand en toch helder klinkend, hoorbaar dichtbij. Psalm 90, ‘O God  

die droeg ons voorgeslacht’ en de eenzame worsteling van Jakob in de  

nacht (Genesis 32), met elkaar verbonden.

Voor velen ook verbinding met heel persoonlijke eigen ‘geschiedenis’  

van het afgelopen jaar, bij luisteren en zingen en door het aansteken  

van een kaarsje aan de Paaskaars. “Ga met God en die zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten” (Lied 416). Dat ontmoeten is soms  

regelmatig in het dagelijks bestaan. Dat kan wekelijks in de zondagse  

kerkdiensten en na afloop. En tussendoor bij allerlei andere kerkelijke  

en dorpse activiteiten.

Het kan ook maandelijks tijdens het Avondgebed. Iedere laatste  

zondag van de maand. Ook dan is er een eenvoudige liturgie, met  

Bijbellezen en zingen, omlijst door prachtig orgelspel. En ook dan kan  

er een kaarsje worden aangestoken aan de Paaskaars om wie of wat in  

gedachten is. Met enige stilte om ook echt even stil te staan, stil te  

zijn. In de eeuwenoude Dorpskerk met haar gevoelige intieme sfeer,  

alleen al het binnengaan, roept die mee op.

De omschrijving van deze oudejaarsavond beleving is ook bedoeld als  

uitnodiging tot vervolg. Hartelijk welkom in het maandelijks  

avondgebed in de Dorpskerk. De eerstvolgende keer is op zondagavond

26 januari ’s avonds om 7 uur, als wij weer “in Gods naam elkaar  

begroeten”.

Jaap Koopmans, mede namens Tom Stellingwerf
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Bedankt

Beste mensen,
Hierdoor wil ik iedereen bedanken voor de vele hartverwarmende  

steunbetuigingen die wij ondervonden via een kaart, een gesprek  

een boeket, enz., tijdens de thuiszorgperiode en n.a.v. het  

overlijden van mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma, Trix Slot.  

De afscheidsdienst kunt u nog terugzien op kerkomroep van 27/11.  

Namens onze kinderen en kleinkinderen,

Harm J. Slot te Yde.
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Wat is het hartverwarmend om de bloemen uit de kerk te krijgen als  

het even niet mee zit en je geconfronteerd wordt met je beperkingen.  

En zo’n kaart met al die bekende namen van gemeenteleden voelt als  

een warme deken.

Een hartelijke groet van Alie en Johan Pruntel

Na de geboorte van onze zoon Oscar op 26 juni, kwam Sytske  

Koopmans in december bij ons op bezoek met felicitaties namens de  

kerk en een erg leuk boek over Kerstmis van Nijntje.

Hartelijk dank hiervoor aan allen!

Vriendelijke groet,
Martin Cusiel en Carolien Fijt  
Ruskenstukken 64, Eelde



Geef voor je kerk

19 januari tot 1 februari

Ook dit jaar wordt uw financiële bijdrage  

gevraagd voor het kerkenwerk van

onze gemeente. Met elkaar geven we  
voor onze kerk.

In de begroting voor 2020 wordt gerekend met een totale opbrengst  

van de actie Kerkbalans van € 180.000, -. Laat je niet ontmoedigen  

door de grootte van dit bedrag want elke bijdrage telt. En net als vorig  

jaar: met elkaar gaat dit lukken!

In de week van 19 januari wordt de enveloppe voor uw toezegging bij  

u bezorgd.

GEEF VOOR JE KERK

Dick Boersma / college van kerkrentmeesters

O PA
De afrekening van de inzameling oud-papier en karton is enkele weken  

geleden ontvangen.

I.v.m. mijn verblijf elders, doe ik nu pas verslag van het resultaat van  
de laatste opbrengst van november.
In totaal is er 3030 kg ingezameld, maar door een andere methodiek te
hanteren voor de berekening van de vergoeding, is deze 7,58 euro  

negatief.

Dit is mede het gevolg van de zeer lage prijs van papier en karton.  
We moeten dus bijbetalen deze keer, als beloning voor 3 dagen hard
werken!
Ons besluit om (voorlopig) te stoppen zal niemand meer verbazen.  
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inspanning  
en gezelligheid bij de container.

Namens het team,  
Popko de Jonge.
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In Herinnering

In God met ons verbonden gingen ons voor in de dood:

Geboren: Overleden:

Mevr. J.H.A. Bierling – van der Pijl 06-12-1930 12-12-2019

Mevr. A. Hokwerda – Renkema 07-05-1936 01-01-2020

Ik keer terug in het huis van de Heer  

tot in lengte van dagen.

Vliegende start Project Cantorij van de  
Dorpskerk

Beste mensen, zo vlak na de jaarwisseling mogen we  

terugzien op een prachtige afsluiting van het oude  

jaar met een mooi optreden op Kerstavond 2019, van  

de Project Cantorij van de Dorpskerk. Dat smaakt  

naar meer en Vincent heeft dan ook voorgesteld om  

meteen, op woensdag acht januari 2020, te beginnen

met een drietal repetities (de woensdagen 8, 15 en 22 januari, telkens  

van 19.00 uur tot 20.45 uur), voor een uitvoering tijdens de kerkdienst

op zondagochtend, zesentwintig januari a.s., om 10.00 uur.

Omdat het alle cantorijleden en ook Vincent uitstekend bevalt om te  

repeteren op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.45 uur, beginnen  

we op 18 en 25 maart met de repetitieserie, afgesloten met een derde  

repetitie op zaterdagochtend 11 april van 10.00 uur tot 11.30 uur. ’s  

Avonds zingen we dan in de Paasnachtdienst.

We vertrouwen weer op een grote deelname van onze ‘vaste’ ploeg, ..…  

maar er is altijd plaats voor extra zangers en zangeressen. Dus behalve  

tenoren zijn ook sopranen en alten hartelijk welkom. Aanmelden kan  

bij Marten van der Molen: mhvdmolen@yahoo.com,

of bij Roelie Matter: lucroelie@home.nl
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Collecteopbrengsten

Maand december 2019 totaal €

1 Diaconie kerstpakkettenactie 185,18

1 Bestemd voor de eredienst 85,48

8 Diaconie kerstpakkettenactie 223,58

8 Bestemd voor de eredienst 109,25

15 Diaconie kerstpakkettenactie 155,22

15 Bestemd voor de eredienst 95,22

22 Diaconie kerstpakkettenactie 152,90

22 Bestemd voor de eredienst 106,26

-
Giften op bankrekening Diaconie  
kerstpakketten 925,00

24
Kerk in Aktie Kinderen in de Knel  
(kinderdienst) - Moldavië 206,02

24
Kerk in Aktie Kinderen in de Knel (vroege  
dienst) - Moldavië 399,61

24

Kerk in Aktie Kinderen in de Knel (late  
dienst) - Moldavië 604,01

25 Diaconie plaatselijke ondersteuning 152,25

25 Bestemd voor de eredienst 80,80

29 Tuvo Eelde Paterswolde 105,07

29 Bestemd voor de eredienst 62,59

-

Eindstand ZWO project Moldavië  

(voorjaarsactie en giften 2019 - toezegging

€ 4.000 ) 4.616,00

Totaal collecten december en ZWO Project 8.264,44
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Collecten voor de maand januari 2020:

5 Diaconie ondersteuning voedselbank Eredienst

12 ZWO project diaconie Eeredienst
19 Regionaal diaconaal fonds Eredienst

26 Diaconie bloemengroet Eredienst



Van het Kerkelijk Buro

Ingekomen:
Fam. H.J. Prins
Mevr. E. Timmer – Groen

van:  

Groningen  

Groningen

naar:  

Hoofdweg 60A  

Hooiweg 18

Verhuisd:
Fam. J. Formsma
Mevr. J. Jager – Drijfholt  
Mevr. M. Khalaf
Dhr. J.A. Boekweg
Mevr. G. Westers – Bergsma

van:  

Groningerweg 42

naar:  

Hooiweg 20M

Pr. Bernhardlaan 10 Mozartweg 61
H. Hindriksweg 19 Hemstukken 2
Schoollaan 20V  

Beethovenweg 4
Schoollaan 22
Hooiweg 18

Vertrokken:
Dhr. G.W. de Groot

van:  

Woltsingel 3

naar:  

Groningen

Bijbelgesprekskring ‘tLoughoes

Op 15 januari komen wij weer bij elkaar om 10.00 uur.
We gaan dan in gesprek aan de hand van Genesis 3, waar te lezen is

over Adam en Eva, de slang, de boom en de vruchten van die boom.

Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom.

Bert Broers
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Puzzel
Deze puzzel gaat als volgt: De omschrijving heeft dezelfde letters als  

het woord er voor min één letter en die letter is van boven naar  

beneden de oplossing.

Bijvoorbeeld:
ritme insect
ritme, omschrijving insect dan is het antwoord mier dan staat de letter  
t er niet in.

Veel succes! Ina Rawée cgrawee@gmail.com
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Omschrijving:  

litteken  

navegen  

tongenplezier  

geregeld  

metalen  

kluizen  

enkelen  

gelden  

sneeuwijs  

kroezen  

Advent

stopje  
apotheek
nasteek  
onderuit

klampen  

pakken  

Ezechiël  

wijs  

dralen  

schotten

hondenhok  

scheiden  

betweter  

speurder  

tonnen  

opstap  

drinkgerei  

prikken  

doven

De oplossing van december puzzel was: doopduifjes

1. David 2. Olijfberg 3. Orpa 4. psalmen 5. Debora 6. Uria 7. Ismaël 8.  
Filippenzen 9. Jericho 10. Ezechiël 11. Salomon

mailto:cgrawee@gmail.com


Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van  
de Protestantse gemeente te Eelde-
Paterswolde. Het KC verschijnt op de  
eerste zaterdag van de maand (behalve in  
juli en augustus)

Centrale redactie Editha Huisman,  
Hannah Matter, Johan Matter, Joke  

Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman,  

Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der  
Velde

Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het  
verschijnen (bij voorkeur) indienen via

 cr@dorpskerkeelde.nl
Kopij op papier via ’t Loughoes (ovv CR)  
Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

Internet
Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde

Website: www.dorpskerkeelde.nl

Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709

Bezorging Henk Lieben (050) 309 3228

Abonnement
Er wordt een bijdrage van € 17,50 per jaar  
gevraagd. Abonnementenadministratie  
Anke Crielaard (050) 309 5482

 kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Copyright van teksten, foto's, grafische  
voorstellingen etc. van alle communicatie  
in druk en/of langs elektronische weg  
berust bij de Protestantse gemeente  
Eelde-Paterswolde. Deze mogen zonder  
schriftelijke toestemming van de centrale  
redactie niet worden overgenomen,  
gedownload, openbaar worden gemaakt  
of worden vermenigvuldigd.

Disclaimer De centrale redactie heeft de  
vermelde informatie in elke uitgave van  
KC en via elektronische weg zorgvuldig  
en naar beste weten samengesteld.
Niettemin is het mogelijk dat de  
aangeboden informatie niet volledig of  
niet juist is. De Protestantse gemeente  
Eelde-Paterswolde, de centrale redactie  
en auteurs aanvaarden geen enkele  
aansprakelijkheid voor schade, van welke  
aard dan ook, die het gevolg is van het  
gebruik van informatie in uitgaven van  
KC en/of langs elektronische weg

Koster & Beheerder ‘t Loughoes
Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308
 koster@dorpskerkeelde.nl

Predikant & Kerkelijk werker
Spreekuur in ‘t Loughoes wo 09:00-12:00u
Ds. Kaj van der Plas (06) 4713 5300
 ds.vanderplas@gmail.com 
(pastoraat wijk 1 & 7)

Bert Broers (06) 5102 2449
 b.broers1@gmail.com 
(pastoraat wijk 2 t/m 6)

Kerkenraad
Voorzitter : Erna Dros
Scriba : Gea Kruit
 scriba@dorpskerkeelde.nl

College van Kerkrentmeesters  
Voorzitter : Kees-Jan Antuma  
Penningmeester : Roel Kikkers  
Secretaris : Agnes Bardewee

 cvk@dorpskerkeelde.nl

Diaconie
Voorzitter: : Jan Reinder Fransens  
Penningmeester : Jan Menno Medendorp  
Secretaris : Liesbeth Roelfsema
 diaconie@dorpskerkeelde.nl 
Vrijwilligerspool : Jan Menno Medendorp  
(06) 8313 8891 ma t/m vr 18.00-20.00u

Ledenadministratie-adreswijzigingen
Anke Crielaard (050) 309 5482
 kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Gegevensbescherming-privacy
Tom van der Velde
 coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl

Financiële administratie
Bertus Beelen (06) 1321 9556
 administrateur@dorpskerkeelde.nl

Bankrekeningen
Diaconie : NL20 RABO 0315 8091 91
tnv Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde
(voor alle bijdragen- ovv de bestemming)
ZWO-werkgr. : NL22 RABO 0373 740271

tnv Z.W.O. werkgroep Eelde
Kerk tnv Prot.gem.Eelde-Paterswolde
Algemeen : NL95 RABO 0373 734204

Kerkbalans : NL98 RABO 0373 7342 47
Andere bet. : NL37 RABO 0315 8027 74
(ovv de bestemming: vrijwillige bijdrage,  
collectebonnen [aantal, soort], etc.)

Colofon
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