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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

02 febr.. 10.00 uur Dhr. B.Broers KK

09 febr. 10.00 uur ds. K.v.d.Plas KK/JK

16 febr. 10.00 uur ds.K.v.d.Plas KK

23 febr. 10.00 uur Ari Troost KK

23 febr. 19.00 uur Liturgen Vesper

01 mrt. 10.00 uur Kaj v.d. Plas KK/A

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.
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Van de redactie
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De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer op. Kerkbalans is  

bij iedereen van de gemeente gebracht en ook de uitnodigingen voor  

ontmoetingen in de verschillende wijken zal iedereen hebben  

ontvangen. Enkele ontmoetingen hebben al plaatsgevonden, u kunt  

lezen hoe die zijn geweest.

In dit Kc is ook te lezen wat er komende maanden gepland staat vanuit  

de gemeente, zo worden er catechese avonden voor kinderen  

georganiseerd.

Is het dit jaar dat ‘t Loughoes 50 jaar bestaat en nieuws van het
Moderamen.
Tevens weer een puzzel en ook een kleurplaat voor de kinderen.  

Kortom weer een goed gevulde KC.

Namens de redactie,  

Hannah Matter



Nieuws uit het Moderamen
De eerste vergadering van het Moderamen in het nieuwe jaar heeft  

inmiddels plaats gevonden en daarbij kijken wij nog even terug naar  

een drukke december maand. Een maand met veel diensten en  

buitenactiviteiten. De kinderkerstdiensten in de Onlanden en de  

diensten in en rond de Dorpskerk waren een groot succes. De  

kerkdiensten op kerstavond waren vol, met als slot een samenzang  

buiten de kerk met muziekvereniging Nieuw Leven aangeboden door de  

Culturele Raad Eelde.

De visiegroep van onze kerkelijke gemeente  

is momenteel bezig met de afronding van de  

visie 2020- 2024. In de vergadering van de  

Kerkenraad in februari zal dat ter  

goedkeuring worden voorgelegd. In het  

gemeenteberaad van april kunt u daar  

vervolgens nader kennis van nemen. Het  

programma van de jubileumviering ‘ 50 jaar

’t Loughoes’ dat op 21 maart in ‘t Loughoes plaats vindt is inmiddels in
concept bekend gemaakt en dat belooft een mooie dag te worden. U  

leest daar meer over in het KC van februari en maart.

Momenteel wordt er gewerkt aan het aanpassen van de handleiding  

van ambtsdragers binnen onze gemeente. De werkwijzen zijn in de  

loop van de jaren veranderd en de handleiding wordt daarom  

aangepast. U zult daar op zich weinig van merken maar het is toch  

goed even onder de aandacht te brengen dat wij op deze manier ons  

samenwerken evalueren.

Twee keer per jaar zal er een artikel in het KC verschijnen over de  

bezigheden van de 5 werkgroepen binnen onze kerk. Deze keer is er  

een verslag van het College van Kerkrentmeesters elders in dit blad. Zo  

krijgt U naar we hopen een beter inzicht in de werkwijze van elke  

werkgroep en wat er in de gemeente als geheel gebeurt.

Namens het Moderamen, Gea Kruit, scriba.

5



50 jaar ‘tLoughoes
Naast dat er vooral kerkelijke activiteiten in dit levendig ontmoetings-

centrum plaats vinden, mocht ik door de jaren heen zelf ook andere  

ontmoetingen ervaren.

In 1990 kwamen we met ons gezin in Paterswolde wonen.Rond die tijd  

kwam ook ds. Jan Wagenvoort in onze kerkelijke gemeente. Hij maakte  

me enthousiast om mee te zingen in de cantorij. In de pauze koffie in ‘t  

Loughoes bij de familie Dijk. Dat was mijn eerste kennismaking met ‘t  

Loughoes. Aangezien ik zelf nog niet zoveel bijbelkennis had, leek het  

Jan een goed idee om mee te doen aan bibliodrama in ‘t Loughoes. Dat  

vond ik spannend. Ik mocht zelfs een keer de rol van Jezus innemen.

Door mijn matige kennis werd het verhaal even helemaal anders.  

Vooral voor mijn wetende medespelers zal het lastig zijn geweest.  

In februari 2000 werd ik 50 jaar. In de kerk kwamen de gasten  

luisteren naar een concert van het Vocaal Ensemble de Roos. Maar

natuurlijk werd ik ook toegezongen. Daarna met de piano van de Kerk  

naar ‘t Loughoes waar het feest werd voortgezet.

Natuurlijk weer zingen. Geweldig. Beneden receptie en later boven een  

uitgebreid buffet van een cateraar. Het was een geweldig feest. In  

2004 hebben we het feest van Reint Jan ook in ‘t Loughoes gevierd. We  

mochten zelf veel regelen, maar het overleg met Peter en Marjan was  

heel fijn.

Inmiddels was ik lid van de EHBO geworden. We kregen in ‘t Loughoes
onze lessen, de reanimatieherhalingen en de ledenvergaderingen van  

de EHBO. Het geweldige jubileumfeest werd ook in ‘t Loughoes  

gevierd.
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Op 08-08-2008 organiseerde ik in ‘t Loughoes een beurs voor het  

Onbegrepen Kind. Mijn praktijk Astha (wat 8 betekent in het Sanskriet)  

bestond dat jaar 8 jaar. Veel standhouders deden mee, ieder vanuit  

hun eigen kijk op het onderwerp. Het was een groot succes. Ik kon aan  

Micro Krediet een donatie geven.

Ik werd door de PCOB uitgenodigd in 2018 een lezing over mijn vak  

kinesiologie te geven in ‘t Loughoes. Was leuk om te mogen doen.  

Bij een kerstviering voor senioren mocht ik een keer zingen met  

begeleiding van Meile Houtsma in ‘t Loughoes.

Een levendige plek waar veel kan gebeuren. Mede omdat Marjan en  

Peter en zijn ouders alles geweldig regelden.

Hartelijk dank,  

Evelien.

Van het College van Kerkrentmeesters
In deze nieuwe serie bijdragen geven de 5 werkgroepen ieder  

tweemaal per jaar een inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het  

werkterrein. Zodoende is er in ieder KC en iedere maand op de website  

iets te lezen over wat er gaande is. Deze maand een bijdrage van het  

CvK.

Waar zullen we eens beginnen: Horecavergunning? actie Kerkbalans?  

Groen doen? Onderhoud van de gebouwen? De begroting van 2020?  

Het aanstaande jubileum van ’t Loughoes? Zoektocht naar een  

penningmeester? Nieuwe stoelen? Onderwerpen genoeg! In  

willekeurige volgorde dan maar:

Kerkbalans In de afgelopen week is Dick Boersma met een aantal  

mensen druk bezig geweest met het maken van uittreksels uit de

ledenadministratie, het afdrukken van brieven en formulieren, het  

samenstellen van looplijsten enzovoorts. Dit alles om bij ieder lid van  

onze gemeente onder de aandacht te brengen dat het gemeente-zijn  

ook geld kost en daarvoor toezeggingen te krijgen om dat met elkaar  

op te brengen. Actie Kerkbalans noemen we dat, en daarbij mag de  

inzet van de contactpersonen in de wijken niet onvermeld blijven: de  

enveloppen moeten ook naar de leden toe en weer worden opgehaald.  

Ieder jaar weer een hele klus begin januari.

Begroting 2020 Dat brengt ons vanzelf bij de begroting van 2020, die  

al in het najaar van 2019 is opgesteld door onze penningmeester Roel  

Kikkers. Na de behandeling in het gemeenteberaad in november en de

vaststelling door de Kerkenraad is de begroting ingediend bij de classis.  

Ook die is inmiddels akkoord. In die begroting is de belangrijkste bron
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van inkomsten de bijdragen van de gemeenteleden: kerkbalans dus.  

Zoals bij de ontwikkeling van het financieel toekomstperspectief voor  

onze gemeente duidelijk werd, is er de komende jaren ieder jaar een  

tekort te verwachten, vooral als gevolg van de immer dalende  

ledenaantallen. Aan ons is de taak om bouwstenen te leveren aan de  

kerkenraad hoe we daar mee om willen gaan in relatie tot de lange  

termijn plannen van de gemeente.

Penningmeester Over de penningmeester gesproken: in de afgelopen  

5 en een half jaar is deze functie op voortreffelijke wijze ingevuld door

Roel Kikkers. Maar hij gaat er nu na tweemaal zijn termijn met een  

jaar te hebben verlengd echt mee stoppen. We zijn inmiddels ook twee  

jaar bezig om een gemeentelid te vinden die dit over wil nemen, tot nu  

toe zonder succes. Dit is een groot risico!! Dus vraagt u zich nogmaals  

af of u niet geroepen wordt om op deze manier bij te dragen aan het  

voortbestaan van onze gemeente.

Stoelen Dat brengt ons dan weer bij een in het oog lopend onderdeel
van de begroting voor 2020: de investering in nieuw zitmeubilair in de  

Dorpskerk. Inmiddels is een groepje gemeenteleden onder aanvoering  

van Peter Adams begonnen met de selectie van een stoel die qua  

comfort, gebruiksgemak en uitstraling past bij het gebruik in onze  

kerk. U zult daar in dit voorjaar vanzelf meer van merken. Een andere  

flinke uitgave in 2020 betreft een schilderbeurt van de binnenkant van  

de Dorpskerk.

Groen doen! Dat voert ons naar het onderhoud en de investeringen:  

daarbij staat steeds meer het motto “Groen doen!” centraal. Zo hebben  

de koster/beheerders samen met Peter Kruit in het afgelopen jaar de  

meeste lampen vervangen door Led verlichting en beschikken we sinds  

enige jaren over zonnepanelen op het dak van ’t Loughoes. Steeds  

meer vragen we ons af wat de belasting is op milieu bij alles wat we  

doen. Tot en met het hebben van abonnementen op diverse vakbladen:  

kan het ook digitaal? En de muren van ’t Loughoes zijn in december  

opnieuw geïsoleerd, dat was nodig vanwege vochtproblemen in de  

constructie, maar scheelt ook weer op de energierekening.

Loughoes 50! En zo komen we bij ’t Loughoes, het gebouw dat
inmiddels 50 jaar ten dienste staat van ons gemeenteleven. Volgens  

een ingemetselde steen opgericht op 21 maart 1970, en in het eerste  

decennium van deze eeuw ingrijpend gemoderniseerd. Een  

enthousiaste commissie is inmiddels een paar maanden bezig om een  

aantrekkelijk programma samen te stellen om dit op gepaste wijze te  

vieren. Binnenkort zult u meer lezen over hoe we dit vieren: de datum  

staat al vast: zaterdag 21 maart 2020.

Vergunning Voor dit jubileumfeest en alle volgende activiteiten geldt:  

om de bestaande situatie te legaliseren is er een Drank en

Horecavergunning aangevraagd en verleend voor ’t Loughoes. We gaan



niet meer drank schenken dan we al doen, en zeker geen kroeg  

beginnen. Dat staat de verleende vergunning ook niet toe. Maar we  

handhaven de praktijk dat we op gepaste momenten een gepaste  

hoeveelheid drankjes schenken, waarbij we vooral rekening houden  

met de jeugd: dus Nix18! (en ook nix voor boven de 18 bij activiteiten  

voor of met de jeugd overigens!). Maar wel legaal.

Kees-Jan Antuma, voorzitter CvK
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Uitnodiging catecheseavonden voor kinderen:  

Maaltijd van de Heer
Je bent vast al eens in de kerk  

geweest als er Maaltijd van de Heer  

werd gevierd. Je kwam naar voren  

voor een stukje brood en dronk  

druivensap uit een klein bekertje.

Waarom doen we dat eigenlijk? Hoe zit dat? Kom het ontdekken in
’t Loughoes. Zit je in groep 3, 4, of 5? Op 24 februari en op 9 maart  
kom je dan in ’t Loughoes en je ouders zijn ook welkom. Het is van
19:00 tot 19:45 uur
De ‘Maaltijd van de Heer’, soms noemen mensen het ‘Avondmaal' of  

‘Communie’, is al een heel oud ritueel. Een ritueel is iets dat je doet,

steeds op dezelfde manier, omdat het iets betekent.
Al bijna 2000 jaar doen christenen aan het ritueel van de Maaltijd van  

de Heer. Ze delen brood en wijn of druivensap. Dat betekent  

verschillende dingen.

Het betekent denken aan Jezus die tegen zijn vrienden zei: blijf  

brood en wijn met elkaar delen ook als ik er niet meer ben. Om zo aan  

mij te denken en aan alles wat ik jullie over God verteld heb.

Het betekent voelen dat God voor ons wil zorgen. Door een klein  

beetje brood en een klein slokje wijn of druivensap denken we aan  

eten en drinken. We krijgen het gewoon, we krijgen de dingen  

waardoor we kunnen leven.

Het betekent oefenen in met elkaar delen: met allemaal  

verschillende mensen in de kerk eten we van hetzelfde brood en  

drinken we hetzelfde drinken. Daardoor leren we dat het kan: delen  

met verschillende mensen. En we oefenen het.

Dus… 24 februari en 9 maart.
Kinderen uit groep 3, 4, 5 en hun ouders
’t Loughoes, 19.00 - 19.45 uur.  

Laat je me weten of jullie komen?

Groeten van dominee Kaj van der Plas  

ds.vanderplas@gmail.com
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Samen aan tafel
Allen hartelijk welkom bij de sobere maaltijd van woensdag 26  

februari. We besteden extra aandacht aan Moldavië met nieuwe foto's  

en verhalen over mensen daar. Maar vooral eten we samen met  

bekenden en mensen die we nog leren kennen. Een hartelijk welkom  

voor iedereen die daar zin in heeft. We eten soep en salades. Mee-

eten? Meld je even aan via wereldmaal.e.p@gmail.com of bij Liesbeth  

Roelfsema, 050-2307329. Inschrijven op een intekenlijst in

‘t Loughoes, na afloop van een dienst, kan natuurlijk ook. Uiterlijk  

melden op zondag 23 februari.

De zaal is om 17.30 uur open, we gaan aan tafel om 18.00 uur en het  

toetje is even voor zeven, zodat iedereen daarna weer andere dingen  

kan gaan doen. De kostprijs is ongeveer is €3.50, maar een extra gift  

is welkom, de opbrengst is voor ons project in

Moldavië. Welkom aan allen, jong en oud. En  

neem je vrienden, kinderen of ouders mee.  

Tot dan!

Liesbeth Roelfsema en Door-Elske Cazemier,  

namens diaconie en ZWO.

Van de Diaconie
Al meer als 10 jaar werken de diaconieën van de protestantse kerken  

in Eelde, Zuidlaren (Anloo) en Vries rond de kerstperiode samen voor  

de minima in de gemeente Tynaarlo. Onder een gezamenlijke vlag  

kijken wij in onze jaarlijkse bijeenkomst naar een beschikbare  

doelgroep onder de minima welke wij dan in de maand december extra  

ondersteunen. Dit in samenwerking met het de medewerkers van het  

sociaal team van de gemeente Tynaarlo uit Vries. Dit jaar hebben wij  

104 alleenstaande huishoudens in de leeftijd van 41 t/m 55 jaar  

ondersteund welke al langdurig van een minima inkomen moeten  

rondkomen. Dit verdeeld over de drie burgerlijke gemeenten van  

Eelde, Vries en Zuidlaren. Ook in de toekomst zullen wij in  

samenwerking met de diaconieën en gemeente deze activiteiten blijven  

voortzetten.

Namens de diaconie, Jan Menno Medendorp
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Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 4
Ten huize van Joke  

Lambour en Kor  

Bakker. Zeer goed  

bezocht met 36  

personen. Sanna  

krijgt van Jessie  

bloemen voor al haar  

coördinerende

werkzaamheden. Marijke houdt een  

zeer lofwaardige toespraak, die begint

met het koffertje van Wim Kan en  

eindigt met een resumé van de KC’s  

van het afgelopen jaar.
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Er zijn heerlijke hapjes en drankjes, door velen meegenomen.
Het was een gezellig en feestelijk begin van het nieuwe jaar in wijk 4.
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Agenda
5 febr. Koffietied
19 febr. Bijbelgesprekskring

9.30u
10.00u

‘t Loughoes
‘t Loughoes

24 febr. Catechese voor kinderen 19.00-19.45u ‘t Loughoes  

9 mrt. Catechese voor kinderen 19.00-19.45u ‘t Loughoes

26 febr. Samen aan tafel
18 maart repetitie Cantorij  

21 maart 50 jaar ’t Loughoes  

25 maart repetitie Cantorij  

11 april repetitie Cantorij

17.30u ‘t Loughoes
19.00u
13.30- 22.00u ‘t Loughoes
19.00u
10.00u

Inleveren kopij
Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 28 februari, 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

Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een  

hartelijke groet van de gemeente naar:

5 januari dhr. Joop Cannegieter  

12 januari dhr. Jan Nuiver

19 januari mevr. Fokje Sliep
26 januari mevr. C. W. Oerlemans
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Gemeenteleden die elders verblijven
Mevr. Mevr. S.J van Bergen-Kranendonk verblijft in De Dilgt  

Woning 5 k.104 Dilgtweg 3, 9751 ND Haren

Dhr. J. vd Horn verblijft tevens tijdelijk in De Dilgt, kamer 123

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

Eelde

Mevr. J. Noordam verblijft in Hospice Willem de Boer, Duymaer van  

Twistweg 2 7909 CB Hoogeveen

Mevr. S.G. de Pater-Gruijs verblijft in Maartenshof, k.38, Schaaksport  

100, 9728 PG, Groningen.

50 jaar ‘tLoughoes
Wij, Peter Kruit, Marjan Dijk, Liesbeth Roelfsema, Janny Koops, Sjoukje  

Boendermaker, Dick Jager en Antje van Til, houden ons bezig met het  

organiseren van de festiviteiten rond "50 jaar 't Loughoes".

Het programma begint steeds meer vorm te krijgen.
Het Eelder Bloemenkoor is te horen, de cabaretgroep "Geloofsafval"  

komt terug en de foto's van "de zusterkring" zullen op een speciale  

manier geëxposeerd worden. Dit is nog maar een kleine greep uit het  

programma. In KC van maart maken we het volledige programma  

bekend.

Zo langzamerhand druppelen er foto's en  

filmpjes binnen van groepen die gebruik  

gemaakt hebben van 't Loughoes.

Misschien hebt u er ook wel iets gevierd, of  

andere dierbare herinneringen aan één van

de ruimtes van dit prachtige gebouw. Wij

vinden het heel fijn om dit te ontvangen.

Met al dat archiefmateriaal kunnen we de

vijftig jaren weer in beeld brengen.

Zaterdag, 21 maart, van 13.30u tot 22.00u nodigen wij u uit om het  

jubileum te komen vieren.

Namens de organisatie, Antje van Til- Renkema
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In gesprek met gemeenteleden
Je kreeg afgelopen maand de uitnodiging om het kerkenwerk te

ondersteunen. Daar zat ook het bericht bij over ontmoeting met

gemeenteleden. Die had de volgende tekst.

Ontmoeting en gesprek in het voorjaar
Het is inspirerend om met anderen in gesprek te zijn over wie je bent  

en wat je gelooft. Als je even met de ogen van een ander kijkt, zie je

nieuwe dingen. En je wordt samen wijzer. Ook daarvoor zijn we kerk.  

Dit voorjaar organiseren we daarom ontmoetingen met gemeenteleden  

van de Dorpskerk bij jou in de buurt. Gewoon in een huiskamer. En 19  

maart in het café. De 'huiskamerontmoetingen' worden geleid door  

Bert Broers of Kaj van der Plas. We hebben een mooie opzet zodat het  

tot echt gesprek zal komen.

Tijden zijn 14.00 tot 15.30 uur en 20.00 tot 21.30 uur.  

Een kwartier van tevoren staat de koffie/thee klaar!

Het thema: Mantels van liefde
We gebruiken het beeld van de mantel, de jas, om te praten over de  

verschillende rollen die je in je leven krijgt toebedeeld. Wat past bij je  

en wat niet?

Bijbelschrijvers praten over geloven als 'je bekleden met de mantel van  

gerechtigheid. ’Wat versta jij daar zelf onder?

Ons jaarthema is Mantelzorg. Ook de vraag hoe je zelf een mantel voor  

een ander kunt zijn komt dus op tafel.

Wanneer en waar?
Je bent van harte welkom bij een van deze bijeenkomsten. Misschien
heb je je al opgegeven? Als dat niet zo is, schuif dan gewoon maar  

aan!

Februari Adres

Maandag 3 14.00 Westerstukken 6, fam. Tillema

Dinsdag 4 20.00 Voorakker 13, fam. Koers

Woensdag 5 20.00 Brinkhovenlaan 10, fam. Van Bergen

Maandag 10 14.00 Kamperfoelieweg 47, fam. Kraan

Dinsdag 11 14.00 Meerweg 253 (rotonde), mw. Vd Wissel

Maandag 17 14.00 Beethovenweg 18, fam. Van der Molen

Woensdag 19 14.00 Duinerlaan 7, fam. Vermeer



Maart

Dinsdag 3 14.00

Adres

Bähler Boermalaan 26, dhr. Hoeve

Dinsdag 3 20.00 Th. Ellentslaan 15, dhr. L. Marbun

Woensdag 4 20.00 Zonnebloemweg 29, mw. W. Weenink

Dinsdag 10 20.00 Kooistukken 40, fam. Koopmans

Dinsdag 10 20.00 Jan Steenweg 14, fam. Hoogendoorn

Dinsdag 17 14.00 Zevenhuizerweg 87, fam. Huisman

Donderdag 19 20.00 Café G&A Boelens

Beste mensen,
Blij verrast was ik toen Anneke mij de bloemen uit de kerkdienst kwam  

brengen. Het is goed te merken niet vergeten te worden; omgekeerd  

blijf ik ook aan jullie, de gemeente, denken.

Een hartelijke groet,  

Jan Nuiver.

Bedankt
Bedankt voor de bloemengroet, 15 december  

Gewoontegetrouw even mijn naam op de  

bloemengroetkaart zetten, 2 zijn het er deze keer.  

Even kijken voor wie ze zijn. Tot mijn verbazing zie  

ik mijn eigen naam staan. Daar zit je dan, gezond,  

maar wel met een gebutst lijf.

De dienstdoende ouderling die de afkondigingen
doet, noemt de namen en… De bezorging is  
geregeld. Toch wel nieuwsgierig…
’s middags komt Piet Boer (broer van Sytske
Koopmans) het prachtige boeket brengen.
Wat hadden we een gezellig thee uurtje. Natuurlijk ging ons gesprek
ook over Nes Ammin (Israël), waar we allebei als vrijwilliger hebben  

gewerkt. Wanneer Piet is vertrokken lees ik de kaart met zoveel  

bekende namen.

Bedankt lieve mensen voor ieders betrokkenheid.  

Met een hartelijke groet van Pita Vos.
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Voor jezelf zorgen is niet lekker
In het wereldwijde web kom je  

pareltjes van teksten tegen. Wijsheid  

van andere plaatsen in andere talen.  

Zoals onderstaande tekst van Brianna  

Wiest, uit 2017. Vertaling is van mij.

Dit is wat ‘goed voor jezelf zorgen’  

ècht betekent, en dat heeft niets te  

maken met het nemen van een heet  

bad of met karamel-zeezout-chocolade.

Het is: een overzicht van je schulden maken. Jezelf een ochtendroutine  

opleggen en gezond voor jezelf koken. Niet langer weglopen voor je  

problemen en doen alsof afleiding een oplossing is.

Het is vaak het meest vervelende doen wat je doen moet, zoals  

jezelf door weer een work-out heen ploeteren of een energiezuigende  

vriend(in) vertellen dat je ‘m niet meer wilt zien, of een tweede baan  

nemen zodat je kunt sparen, of proberen uit te vinden hoe je jezelf  

kunt accepteren zodat je niet steeds uitgeput bent omdat je probeert  

de hele tijd alles tegelijk te zijn, waardoor je ‘t nodig hebt om heel  

bewust en volstrekt legitiem even je leven op pauze te zetten, zodat je  

terug naar de basis kunt door bijvoorbeeld badolie in badwater te  

druppelen en een ontspannend muziekje aan te zetten en je telefoon  

uit te zetten voor de rest van de dag.

Een wereld waarin zelfzorg zo’n populair onderwerp moet zijn,  

is een wereld die ziek is. Voor jezelf zorgen zou niet iets moeten zijn  

waarop we terugvallen wanneer we zo compleet uitgeput zijn dat we  

even respijt nodig hebben van onze meedogenloze innerlijke  

prestatiedwang.

Echte zelfzorg is geen heet bad met badzout en een borrel: het  

is de keuze maken om je leven zo vorm te geven dat je er niet  

regelmatig uit hoeft los te breken om gezond te blijven. En dat  

betekent vaak juist die dingen doen die je het minst graag doet.

Het betekent vaak dat je je fouten en teleurstellingen recht  

aankijkt en je strategie verandert. Het betekent niet je directe  

verlangens bevredigen. Het betekent loslaten. Het betekent nieuwe  

keuzes maken. Het betekent sommige mensen teleurstellen. Het  

betekent een offer brengen voor anderen. Het betekent een manier van  

leven die anderen niet willen, zodat jij kunt leven op een manier die  

anderen niet kunnen.
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Het betekent dat je jezelf toestaat normaal te zijn. Gewoon. Niet  

bijzonder. Het betekent soms een vieze keuken hebben en besluiten  

dat je hoogste doel nooit die blokjesbuik zal zijn noch je nep-vrienden  

bijhouden. Het betekent besluiten hoeveel van je angst afkomstig is  

van het niet realiseren van je onbewuste mogelijkheden, en hoeveel  

komt van de manier waarop je leerde denken nog voor je wist wat er  

gebeurde.

Als je merkt dat je je regelmatig onderdompelt in consumptie-

zelfzorg, dan is dat omdat je bent losgeraakt van werkelijke zelfzorg,  

die heel weinig te maken heeft met ‘jezelf verwennen’ en een heleboel  

met jezelf opvoeden en keuzes maken voor je welzijn op de lange  

termijn.

Dat betekent niet langer je hectische en onredelijke levensstijl  

gebruiken als rechtvaardiging voor zelf-sabotage in de vorm van  

alcohol of vermijdend gedrag. Het is leren te stoppen met proberen  

jezelf te ‘repareren 'en te beginnen met voor jezelf te zorgen… en  

misschien ontdekken dat liefdevol voor jezelf zorgen zich richt op een  

boel problemen die je eerst wilde repareren.

Het betekent kiezen de held van je leven te zijn, en niet het  

slachtoffer. Het is het herschikken van wat je hebt tot je dagelijkse  

leven niet meer iets is waar je met therapie van moet herstellen. Het is  

niet langer kiezen voor een leven dat er goed uit ziet in plaats van een  

leven dat goed voelt. Het is het verrekte opgeven van bepaalde doelen  

zodat je om anderen kunt denken. Het is eerlijk zijn zelfs wanneer dat  

betekent dat niet iedereen je aardig zal vinden. Het betekent je eigen  

behoeften vervullen zodat je niet behoeftig rondloopt en afhankelijk  

van anderen.

Het is de mens worden waarvan je weet dat je die wilt zijn en  

bedoeld bent te zijn. Iemand die weet dat een heet bad met muziek  

en een borrel manieren zijn om van het leven te genieten – niet om  

eraan te ontsnappen.

Hier gevonden, vertaald en een klein beetje bewerkt:  

https://thoughtcatalog.com/brianna-wiest/2017/11/this-is-what-self-

care-really-means-because-its-not-all-salt-baths-and-chocolate-cake/

Kaj van der Plas



Geboren uit zonnegloren…..
Het is najaar 2004. Bij Trijnie en Piet van der Vinne, toen nog wonend  

in Vosbergen, worden de koffers gepakt. Samen met broers en  

schoonzusters, totaal een gezelschap van acht

personen, stappen ze op het vliegtuig met  

bestemming Kaapstad. De reden voor dit niet  

alledaagse uitstapje is het huwelijk van broer  

Kees, die al jaren in Zuid-Afrika woont en werkt.  

Daags na aankomst wordt het huwelijk op ’s  

lands eigen wijze gesloten, het maakt op de  

Hollandse gasten een onvergetelijke indruk.

Na de bruiloft beginnen ze aan een 10-daagse  

reis door het Zuid-Afrikaanse land, die ze  

aansluitend hebben geboekt. Tijdens die rondreis

belandden ze onder meer in Stellenbosch, waar  

ze een wijnboerderij bezochten. De entree van

deze boerderij bestond uit een brede, lange oprijlaan, aan weerszijden  

beplant met een dubbele rij naaldbomen. Onder de bomen lagen

dennenappels ter grootte van een appel, een omvang, die je hier niet  

aantreft. Dat was de reden voor Trijnie om een paar appels op te rapen  

en als aandenken mee naar huis te nemen.

Thuisgekomen krijgen de appels een zonnig plaatsje op de vensterbank  

en dienen als herinnering aan een onvergetelijke reis. In mei 2013  

verhuizen de appels mee naar het Groote Veen en belanden ook daar  

weer op een zonnig plaatsje op de vensterbank.
De dennenappel van de pinus pinea en een
zaadje (Foto’s Trijnie v.d. Vinne)

In de hete zomer van 2019, terwijl Trijnie  

en Piet een paar weken op vakantie zijn  

en de appels dan al ten minste 15 jaar  

hun kans hebben afgewacht, springen de  

appels, wellicht onder invloed van de hete  

zomerzon, open en de zaden, ter grootte

van een koffieboon, komen op de vensterbank terecht. Zouden die  

zaden na al die jaren nog kiemkracht hebben? Trijnie plant er een paar  

in een bloempot en wacht af. Na een week of vier komt het eerste

teken van leven bovengronds. Een goede verzorging doet de rest. Na  

een aantal weken tonen de stekken, voorzien van lange groene  

naalden, al de eerste kenmerken van hun geslacht.

Jan ten Pas
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Gevouwen handen
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Stille verwondering  
eeuwige blijdschap

Gods liefde  
Omringt mij

Biddend vertrouwen
handen gevouwen
genade gekregen

Door Hem

Groeiend geloven  
vol verwachting

op reis  
naar de eeuwigheid

Eeuwig zingen  
Hem prijzen  

Volmaakte vrede
bij Hem.

Leo Heuvelman

Hier gevonden:
https://christelijkegedichten.com/geloof-hoop-liefde/815/
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Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 5
In januari van ieder jaar, krijgen de leden van wijk 5 een uitnodiging  

om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar een goed  

nieuw jaar te wensen. Deze traditie vindt al jaren plaats ten huize van  

de familie Kikkers aan de Esweg, dit keer op 12 januari jl. Er gaven 28  

mensen gehoor aan deze uitnodiging, 14 mensen hebben zich  

afgemeld. Het is een goede traditie dat iedereen wat lekkers meeneemt  

en zoals altijd werd de tafel weer rijkelijk gevuld met bekende en  

onbekende hapjes.

Onze voorzitter van het wijkteam heette ons van harte welkom en keek  

nog even terug op het afgelopen jaar, waarin wij helaas afscheid

hebben moeten nemen van één van onze contactpersonen Trix Slot. Ze  

was altijd rustig aanwezig tijdens onze vergaderingen, trad nooit op de  

voorgrond. De eerste bijeenkomst van het wijkteam na de  

zomervakantie, doen we al jaren met een gezellige maaltijd, waarbij  

iedereen iets meeneemt. Trix kon heerlijk koken en nam altijd iets  

lekkers mee uit de Indonesische keuken. Een paar keer heeft ze zelfs  

een heel buffet klaargemaakt voor ons. Fantastisch was dat! In  

augustus is zij nog mee geweest met het ouderenuitje. Maar toen ging  

het al niet goed met haar. Op 21 november is zij overleden.

We zullen haar missen.
Verder noemde Benno nog het vertrek van Catrien Bolhuis die na 25
jaar contactpersoon geweest te zijn, is gestopt. Haar adressen zijn  

verdeeld. Als laatste kon hij meedelen dat we gelukkig een nieuwe  

contactpersoon kunnen verwelkomen. Wea Koers neemt een deel van  

de adressen in Groote Veen over van Roelie Matter. Heel fijn!

Roel en Marchje ontvingen voor hun gastvrijheid een prachtige bak met  

violen. Hierna hebben we een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.

Zoals ieder jaar was het weer een gezellige bijeenkomst.

Didy Staal

Bijbelgesprekskring ‘t Loughoes
Op 19 februari komen wij weer bij elkaar om 10.00 uur.  

We gaan dan in gesprek aan de hand van het boek Ruth,

waar te lezen valt over vriendschap, ook waar je het niet verwacht,  
voor elkaar zorgen en voor elkaar opkomen.
Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom.

Bert Broers
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Collectedoelen
Datum 1e collecte 2e collecte
2 februari Collecte Kerk in Actie Eredienst

(Werelddiaconaat)

9 februari Diaconie, Eredienst
plaatselijke ondersteuning

16 februari Collecte Kerk in Actie Eredienst
(Werelddiaconaat)

23 februari Kerk in Actie Eredienst

(Binnenlands diaconaat)

De opbrengsten voor de maand januari komend volgende maand als de  

maand

januari compleet is.

Groet Jan Menno

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

Mevr. J. Hadderingh - van Os geb. 29-7-1933 overleden 1-1-2020

Van het Kerkelijk Buro
Ingekomen: van: naar:

Mevr. C. Nijboer Peize Veldstukken 41

Mevr. E.S. de Wijk
Fam. L. Klunder – Putman

Loppesum Paulus Potterweg 20
Hayo Ripperdalaan 14

Vertrokken: van: naar:
Dhr. T. van Driel Veldstukken 32 Groningen



Puzzel
Nu heb ik een puzzel gemaakt die gaat als volgt: Verticaal worden er  

drie woorden gevraagd, één van drie letters, één van vierletters en één  

van zeven letters, dit laatste woord bestaat uit de bovenste drie en vier  

letters. De eerste letters van het derde woord, dat op de grijze balk  

komt is de oplossing.
Veel puzzel plezier. Ina Rawée. cgrawee@gmail.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.kledingstuk, vod, deel van een auto. 2. grondsoort, broedplaats,  

oxideren. 3. mannelijk dier, reis, maand.

4. gevangenis, handelen, windrichting. 5. gemeen, schor, inlands. 6.  

water, hemellichaam, alleen. 7. bergplaats, gleuf, begraafplaats. 8.  

voorzetsel, pluim, linie. 9. duin, boel, verhaal.

De oplossing van de januaripuzzel was: een gezegend jaar.  

klitten, vangen, genot, geleerd, talmen, luiken, kennel, delen,  

wijsneus, zoeker, vaten, stoep, theekop, steken, uitdoen.

mailto:cgrawee@gmail.com


Winterwandeling Winde wijk6
Op zondag 12 januari was er voor wijk 6 voor de liefhebbers een  

winterwandeling met na afloop een gezellig samenzijn georganiseerd.  

En wat mooi, zoveel belangstelling. Na enkele afzeggingen bleven er  

toch zo’n 25 mensen over. Om half drie verzamelden een aantal  

mensen zich ten huize van de familie Koopmans aan de Kooistukken  

om vandaar de wandeling naar Winde te beginnen. Tja, regen en wind  

deerden hen niet. Echte diehards dus. Grappig eigenlijk: Wind(e). Via  

de Westerstukken en de Mandelandenweg ging de tocht via het geheel  

vernieuwde fietspad tegenover de Koedijk naar Winde. Daar werden we  

zeer gastvrij ontvangen door Klaas en Feikje Koelstra.

Ook degenen die met de auto dan wel met de fiets waren druppelden  

binnen. Het was lekker warm binnen en er ontstonden al snel, onder  

het genot van heerlijke hapjes en drankjes, geanimeerde gesprekken.  

Greet Tillema heette iedereen welkom bij WWW (winter Wandeling  

Winde), of is het WWWW met Wijk6 als aanvulling? Whatever) en  

overhandigde als dank een bloemetje aan de gastfamilie. We hebben  

met elkaar een toost op het nieuwe jaar

uitgebracht.
Je kon merken dat iedereen het erg fijn vond om  

elkaar op deze manier en in weer eens een andere  

samenstelling te ontmoeten. De tijd vloog om en

voor iedereen het goed en wel in de gaten had was  

het weer tijd om huiswaarts te keren. Het was

gelukkig droog en via de Windeweg gingen de wandelaars (al of niet  

getooid met gele hesjes en lampjes) weer naar Eelde.

Al met al een mooie en erg geslaagde middag.

Hielle Tillema
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Kleurplaat
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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

Voorzitter  
Scriba

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
: Erna Dros
: 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 7342 04

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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