


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2
9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden

01 mrt. 10.00 uur Ds K.v.d.Plas KK/A

08 mrt. 10.00 uur ds. K.v.d.Plas KK/JK

15 mrt. 10.00 uur ds.K.v.d.Plas KK

22 mrt. 10.00 uur ds. K.v.d.Plas KK/Cantatekoor

29 mrt. 10.00 uur ds. K.v.d.Plas KK

29 mrt. 19.00 uur Liturgen Vesper

05-april 10.00 uur Dhr. B.Broers KK/palmzondag

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
Na een heel natte en stormachtige maand februari zijn we in de maand  

maart beland. Maart, de lentemaand.

Maart, ook de maand van de vastentijd. Hoe konden we deze
40dagentijd mooier beginnen dan met een gezamenlijke maaltijd? U  

vindt een verslag hiervan in dit blad. Maart ook de maand waarin ’t  

Loughoes volop haar 50-jarige bestaan zal vieren. U leest hier ook alles  

over in dit maartnummer van KC.

Om u een hart onder de riem te steken om de nog verwachte stormen  

te weerstaan, vond ik voor u het gedicht Lente van Herman Gorter, uit  

de bundel Verzen uit 1890, door sommigen genoemd 'Het Beste  

Nederlandse Voorjaarsgedicht Aller Tijden'. Hier de eerste strofen.

De lente komt van ver

De lente komt van ver, ik hoor hem komen  

en de boomen hooren, de hooge trilboomen,  

en de hooge luchten, de hemelluchten,

de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten,  

trilluchten.

O ik hoor haar komen,  

o ik voel haar komen,  

en ik ben zoo bang

want dit is het siddrend verlang  
wat nu gaat breken --
o de lente komt, ik hoor hem komen,  
hoor de luchtgolven breken
rondom rondom mijn hoofd,
ik heb het wel altijd geloofd,
nu is hij gekomen.

Namens de redactie,  

Joke Lambour
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Nieuws uit de Kerkenraad
In de vergadering van 25 februari jongstleden  

was het weer een vol programma.

De webmasters presenteerden ons aan het
begin van de vergadering een mooie toelichting  

over de vernieuwde website. Als eerste werd  

gemeld dat we in het vervolg niet meer hoeven  

in te loggen om de website te bezoeken. Dat

klonk voor velen als een enorme verbetering. Na een ‘rondleiding’ langs  

alle functies is alles duidelijker en overzichtelijker geworden. Vanaf  

april kunt u dat zelf allemaal zien. Vele uren zijn er door betrokkenen  

besteed om aan de wensen van de gebruikers tegemoet te komen.

Tom v.d. Velde gaf aan dat voor het actueel houden van de website  

versterking noodzakelijk is.

De herijking van de visie van onze PKN kerk werd goedgekeurd en zal  
in het gemeenteberaad van 23 april worden gepresenteerd.
Momenteel wordt er binnen de Kerkenraad gebrainstormd over het  
vrijwilligers beleid. Het is namelijk moeilijk om mensen te vinden die
zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor een taak binnen onze  
kerkelijke gemeenschap. Het baart ons vooral zorgen dat een financiële  
man/vrouw voor de functie van penningmeester in het College van  
Kerkrentmeesters nog steeds niet is gevonden. Er zal daarom wekelijks
een oproep komen in de zondagsbrief.
Zoals u mogelijk wel eens heeft kunnen zien is er soms een doventolk

tijdens de kerkdienst aanwezig en het verheugt de Kerkenraad dat we

aan dove mensen een beeldend oor kunnen bieden. Over de werkwijze

van de doventolk is er in de Kerkenraad bij stil gestaan.
Het College van Kerkrentmeesters heeft in de vergadering een nieuwe  

manier van collecteren onder de naam ‘Givt’ naar voren gebracht en

het voorstel wordt na de nodige uitleg met nieuwsgierigheid  

aangenomen. Het betreft het digitaal collecteren dat in onze kerk zijn  

intrede doet. Verrassend om te vernemen hoe zoiets er uit gaan zien.  

Digitaal collecteren doet u dan met uw mobiele telefoon. U krijgt dat  

uiteraard allemaal uitgelegd en wordt geholpen met deze nieuwe  

techniek. Uiteraard blijven munten/papiergeld en bonnetjes ook  

welkom in de collectezak.

Tot slot kijken wij uit naar de jubileumviering van 50 jaar ‘t Loughoes
op zaterdag 21 maart. We hopen elkaar ook daar te ontmoeten.

Namens de Kerkenraad,  

Gea Kruit, scriba.
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Programma viering 50 jaar ‘t Loughoes
Het is al bijna zover: 50 jaar 't Loughoes .

Het programma is als volgt:

Inloop 13.30u
Opening 14.00u

Bloemenkoor 14.15u 14.45u

Verhaal van Kaj 15.00u 15.10u

Cabaretgroep "Geloofsafval" 15.45u 16.15u

Kinderkoor en Flow 17.00u 17.30u

Pannenkoeken eten 17.30u 18.15u

Cabaretgroep "Geloofsafval" 19.30u 20.00u

Quiz 20.30u 21.15u

Sluiting 22.00u

De commissie wil nadrukkelijk aangeven dat er geen persoonlijke  

uitnodigingen worden verstuurd.

vr gr commissie 50 jaar Loughoes
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Nieuw (en oud!) in de bibliotheek
Soms komt je een boek onder ogen dat al  

redelijk oud is en je toch nog boeit. Het

“Handboek van de geschiedenis van het
christendom” is zo'n boek.
Het is van oorsprong een Engelse uitgave die niet  

alleen vertaald is in het Nederlands maar ook in  

het Nederlands is bewerkt.

Hoe kon het geloof van een handjevol angstige  

en vervolgde mensen in Jeruzalem uitgroeien tot  

een wereldwijde aangelegenheid?

In acht uitvoerige hoofdstukken wordt de  

geschiedenis van het christendom beschreven.  

Tientallen auteurs van “all over the world”

beschrijven de hoogte- en dieptepunten van de groei van het
christendom. Het boek is rijk geïllustreerd. Het mooie van het boek is  

dat je bepaalde hoofdstukken kunt overslaan zonder dat je daarmee de  

draad van het verhaal ontgaat.

Aanbevolen om de wat vervaagde kennis weer eens op te frissen of om  

nieuwe kennis op te doen!

Wim Schoolderman

Bedankt
Lieve mensen,

Graag willen we jullie heel hartelijk bedanken voor de prachtige bos  

bloemen die we ontvingen omdat we 25 jaar getrouwd zijn. Wat fijn,  

om deel uit te maken van zo'n mooie gemeenschap, die oog heeft voor  

elkaar, ook in goede tijden!

Hartelijke groeten,
Rick en Christa Hoeksema, Eelderwolde
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50 jaar ’t  Loughoes in mijn jaren
Voor mij begon de tijd in ‘t Loughoes in 1976. Om een beetje in te  

burgeren in Eelde wilde ik destijds wel wat vrijwilligerswerk doen. Dan  

kom je in ons geval bij de kerk terecht, waar toen vaak een tekort was  

aan vrijwilligers om een extra handje te helpen voor van alles en nog  

wat. Peter en ik kwamen via gesprekken met dominee Franck terecht  

bij het jeugdwerk, omdat we dat in de stad Groningen in de  

Immanuelkerk ook al vele jaren deden. Daar hadden we onder andere  

elke vrijdagavond volksdansen met 150 kinderen in 3 groepen. Vanaf  

1976 dus in ‘t Loughoes met jeugdwerk begonnen op de  

zaterdagavond, met af en toe volksdansen samen met Jan Hoeve. Ook  

in Eelde was er jeugd genoeg. Dat was soms wel even een dingetje,  

want de jeugd uit Peize kwam ook vaak nog even langs en dat liep dan  

nog wel eens uit de hand. De koster/beheerder Gerrit Harms kon er  

meestal wel mee overweg, maar moest ook af en toe de politie er bij  

halen om de orde te bewaren. Ik herinner me ook een dropping. Daar  

moesten we wel toestemming voor vragen aan de kerkenraad. Dat was  

wel eens moeilijk: men gaf niet zo snel toestemming. Achteraf  

begrijpelijk, want we begaven ons buiten de gemeentegrens en het  

was een activiteit vanuit de kerk. We werden afgezet aan de

Hunebedstraat in Tynaarlo; dus best nog een eind terug lopen naar ‘t
Loughoes. Bij aankomst stond er dan iets warms te eten klaar. Ook  
herinner ik me een grote veiling c.q. rommelmarkt in ‘t Loughoes van
allerhande zaken tot stoelen en kasten aan toe. De grote zaal, de hal
en de oprit stonden barstens vol met spullen. Co Koorneef en Hennie  

Hoeve hadden de leiding en dat was hen wel toevertrouwd. De

zaterdagavond soos was van 19.30 tot 22.00 uur en daarna ging de  

jeugd meestal naar Boelens. Voor wat betreft mijn werkzame periode  

in ‘t Loughoes herinner ik mij de namen als De Pater, Familie van der  

Haar en Hennie Goldenbeld die de administratie deed voor de SMRA en  

heel veel stencilen met de hand en veel typewerk voor de Hervormde  

gemeente. Zo vertelde Hennie mij, toen ik bij haar kwam voor nog wat  

informatie, dat zij dat gedurende 25 jaar had gedaan. Zij pakte direct  

de toespraak erbij die Janny Koops destijds voor haar had gemaakt bij  

de viering van haar jubileum. In die tijd bleek ook dat de  

koster/beheerder Harms wel een hulpje kon gebruiken en als vanzelf  

werd ik ook daarvoor vrijwilliger. De grote zaal en de zolder en de trap  

wekelijks schoonmaken. Dat betekent eerst vegen en dan dweilen met  

de hand! Echtpaar v.d.Haar hielp ook mee en zij deden de toiletten en  

andere hand en span diensten. Of ze een bestuurlijke functie hadden  

weet ik eigenlijk niet. In de middag hielp ik af en toe ook mee de zalen  

in orde te maken voor een trouwerij of een begrafenis. Hennie  

Goldenbeld en haar vriendin mevrouw Burggraaf deden dan de



bediening. Zwarte kleding en wit schortje met zwarte schoenen.
‘Koster’ Harms wonende als buurman aan De Drift, was eigenlijk meer  

toezichthouder in ‘t Loughoes en zat in zijn crapaud in de kleine  

keuken. Hij deed eigenlijk niet zo veel meer. Vaak speelde Harms op  

zijn accordeon met een borreltje erbij en de dames deden dan de afwas  

met de hand. Gezellige tijden. Het gaf een huiselijke sfeer. De klokken  

werden geluid door de achter buurman van ‘t Loughoes fietsenmaker  

Mulder. Waarom Harms dat niet deed weten we eigenlijk niet. Hennie  

moest de rekeningen van de trouwerijen en de begrafenissen maken.

Joop Steringa maakte het luiden van de klok rond die jaren elektrisch  

en fietsenmaker Mulder kwam alleen extra langs voor het luiden van de  

klok voor een sterfgeval en uitgeleide van de overledene. Er werden in  

‘t Loughoes ook balletlessen gegeven door Maria Siegers en aan de  

lange wand van de grote zaal waren allemaal lange spiegels die ook af  

en toe gewassen moesten worden. Zo waren er ook middagen met

volksdansen voor ouderen en een dieet groep. Nu vieren we 50 jaar ‘t
Loughoes en ik denk..waar blijft de tijd. Het was een mooie tijd en het  

is nog steeds een mooie tijd. Alle belevenissen op zijn tijd. Zo zijn er  

zonder meer door velen nog even zo vele verhalen te vertellen over de  

historie van ons bijzondere ‘Verenigingsgebouw’.

Gea Kruit

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

van de gemeente naar:

2 februari
9 februari
16 februari
23 februari

Paul Stellingwerf  

mevr. Tineke Stoffers  

dhr. Oene Hokwerda  

dhr. Henk Lieben
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Wereldmaaltijd
De wereldmaaltijd van 26 februari jl. was weer een succes! Dankzij de  

kookkunst van Marjan aten we een heerlijk Oost-Europees  

geïnspireerde aardappelsoep, dankzij de culinaire inspiratie van een  

aantal vrijwilliger kokkinnen aten we er lekkere salades bij, en dankzij  

de muzikaliteit van Gulnian, die de Istanbul Kemenche bespeelde,  

hoorden we klanken die in onze oren vrij onbekend zijn.

Met dank aan iedereen die iets maakte of deed of kwam eten was het  
een goede ontmoeting.
Als dank ontving de diaconie 320,05 euro. Dat gaat bijna helemaal  
naar ons project MCA in Moldavië, via Kerk in Actie. Zo kunnen de
kerken daar ook jong en oud helpen met maaltijden of aandacht en
zorg voor elkaar. En kijken mensen in Eelde-Paterswolde al weer uit  

naar een volgende maaltijd.

Dank en een hartelijke groet, namens diaconie en ZWO, Liesbeth  

Roelfsema-Rozeboom en Door-Elske Cazemier.
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Gedicht
’t Loughoes 50 jaar

Het leerhuis was te klein, er moest iets groters komen.  

Zou de groente tuin van koster Harms iets zijn?

Een ruime plek om van te dromen.
De boerenkool, de bonen, het hele land werd omgeploegd.  
Plannen, tekeningen en menig vergadering, er is wat afgezwoegd.
Tot het in 1970 werd gerealiseerd, gebouw met vele mogelijkheden.  
Waar ieder tot op de dag van vandaag altijd vrij mag binnentreden.
De naam ’t Loughoes is bedacht door boer Bekkering wonend aan de  
overkant.
De wijzerplaat aan de kerk is tevens geschilderd door zijn hand.
Loug betekent Dorp in het “plat”, dit werd gekozen omdat men hier al
een dorpshuis had.
Velen kwamen, jeugd, koren, bruiloften, zusterkring en al het lief en  

leed.

Vergaderingen, preken, het werk wat men voor de kerkgemeenschap  
deed.
Trots zijn we op dit functioneel gebouw, en dan de beheerders,  
vriendelijk, schoon en trouw.
De familie Dijk al vele jaren met hart voor dit werk en tevens koster  
van de kerk.
Predikanten, gemeenteleden, dorpsgenoten van hoog tot laag,  
zij allen zijn trots op dit gebouw en komen hier graag.
De steen van verbondenheid verbindt ’t Loughoes met de kerk
en ook alle dorpsgenoten die leven vanuit geloof, vrijheid en werk.

JKvK.
febr. 2020
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Gevraagd
Gevraagd: pannenkoekbakkers.

Het feest " 't Loughoes 50  

jaar", 21 maart, komt

dichterbij.
Het programma is klaar en het

belooft een verrassende dag te

worden.

Tussen 18.00u. en 18.30u. is

er een pannenkoek buffet.

Er gaat natuurlijk niets boven
zelf gebakken pannenkoeken, volgens eigen recept.
Wie o wie wil er voor ons bakken.
Voor Marjan Dijk is het handig om te weten waar ze op kan rekenen.  

U/jij kunt zich opgeven via een intekenlijst; deze ligt in 't Loughoes.

Alvast hartelijk dank, namens de organisatie " 50 jaar Loughoes"

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

Eelde

Mevr. J. Noordam verblijft in de Westerkim op k. 231, Griendtsveenweg  

11, 7901 EB Hoogeveen

Dhr. J.D. Westerhof verblijft in "De Brink" op k. 519,  

Helper Brink 59 9722 EK Groningen

Bijbelgesprekskring
Bijbelgesprekskring ’t Loughoes
We komen deze maand bij elkaar op woensdag 18 maart om 10.00  

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

hoofdstuk 3 en 4.

Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom.  
Bert Broers
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Agenda
9 maart Catechese voor kinderen 19u – 19.45 ’t Loughoes

18 maart Bijbelgesprekskring 10 uur ‘t Loughoes

18 maart repetitie Cantorij 19 uur

21 maart 50 jaar ’t Loughoes 13.30 – 22 u ’t Loughoes

25 maart repetitie Cantorij 19 uur

2 april Openingsavond CODE 19 uur

11 april repetitie Cantorij 19 uur

Inleveren kopij
Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 27 maart, 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

Collecteopbrengsten
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Pasen: een levend schilderij!
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Op eerste Paasdag, zondag 12 april, komt het paasverhaal  

letterlijk tot leven in de dienst! Het paasverhaal wordt verteld  

aan de hand van een aantal ‘levende schilderijen’ (tableau  

vivant), afgewisseld met liederen. En iedereen mag meedoen!

Wat is precies de bedoeling?
Het paasverhaal wordt verteld door een verteller, en dit wordt
afgewisseld met levende schilderijen, waarin bepaalde onderdelen van  

het verhaal door gemeenteleden wordt uitgebeeld. Er hoeft dus geen  

tekst geleerd te worden, het betreft alleen het uitbeelden van bepaalde  

scenes van het verhaal. Het wisselen van de scenes gebeurt achter een  

groot doek, dat dan even ‘op’ is, en weer ‘neer’ gaat als de volgende  

scene getoond wordt.

Kan ik ook meedoen?
Jazeker! Op de vrijdag ervoor, 10 april, tussen 15-17 uur, gaan we dit  

oefenen in de kerk. Het is een initiatief van de jeugdkerk, en

gemeenteleden van alle leeftijden kunnen meedoen. Het is ook  

mogelijk om je op te geven voor bijvoorbeeld het ‘bedienen’ van het  

doek, of alleen voor het meezingen met de liederen (of begeleiden op  

een instrument).

Wat kan ik nu alvast doen?
Je opgeven natuurlijk! Dit kan bij Bert Broers, Lourien Groenendal of  

José Groenboom, even aanschieten in de kerk, of mailen naar:

l.groenendal@home.nl of josenieuwenhuijzen@yahoo.com

mailto:l.groenendal@home.nl
mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Werkgroep Pastoraat
Wat de Werkgroep Pastoraat betekent voor de Gemeente in  

aandacht, verbondenheid en omzien naar elkaar.

We zijn met z’n allen een actieve gemeente. Er gebeurt veel, zo ook in
het Pastoraat. Het pastoraat draagt daarmee bij aan een  

geloofsgemeenschap waarin men elkaar kent en waarin gemeenteleden  

ervaren dat zij gekend zijn en erkend worden als leden van deze  

gemeente.

Hoe wordt dit vormgegeven?
De gemeente rond de Dorpskerk is verdeeld in 7 wijken (zie plaatje).  

In elke wijk is een wijkteam actief waarin de leden één of meer van de

volgende functies kunnen bekleden: contactpersoon, coördinator,  

wijkadministrateur, lid werkgroep Pastoraat.

>de contactpersonen onderhouden contact met de mensen in hun
“wijk” en werken aan de basis van het pastoraat, zij zijn de ogen en
oren van de wijk. Zo verwelkomen zij nieuwingekomenen met een  

informatiepakket en een attentie. Ze brengen een bezoek bij ziekte,  

geboorte, jubileum en verjaardagen van 80-plussers. Ook kunnen  

contactpersonen gevraagd worden om de voorganger bij rouw- en  

trouwdiensten te begeleiden. En elk jaar in januari worden alle  

gemeenteleden bezocht met het brengen van enveloppen van de  

jaarlijkse Kerkbalans, in opdracht van het college van  

Kerkrentmeesters. Als het goed is zijn alle toezeggingen binnen voor  

2020.

>de coördinator regelt de praktische zaken binnen het wijkteam zoals  

het organiseren van het wijkteamoverleg, gemiddeld 4 keer per jaar,

het distribueren van de jaarlijkse Kerkbalans, coördineert en  

organiseert wijkontmoetingen, nieuwjaarsborrels, workshop  

bloemschikken met Kerst, enz……

>de wijkadministrateur ontvangt van het Kerkburo (Mw Anke  

Crielaard) de mutaties in de wijk en geeft deze door aan de betreffende  

contactpersonen.

>de afgevaardigde naar de Werkgroep Pastoraat
vertegenwoordigt het wijkteam in de Werkgroep Pastoraat (WGP).
>de Werkgroep Pastoraat wordt gevormd door 7  

vertegenwoordigers van de wijken, een secretaresse,

pastoraatsouderling, pastoraal werker en predikant.
De WGP vergadert ongeveer 6 keer per jaar over de vele zaken die  

het pastoraat in de kerkelijke gemeente betreffen, zoals aandacht voor  

de wekelijkse bloemengroet en de jaarlijkse Paasgroet met de

Paaskaars. Het samen lunchen na de kerkdienst. De zomerse  

zangmiddag voor ouderen. De Bijbelkringen, o.a. in “Symfonie” en in  

‘t Loughoes. In het najaar wordt sinds een paar jaar Allerzielen



herdacht in de Dorpskerk, dit in samenwerking met CODE. De dienst op  

de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Voleindingszondag, wordt  

ook door de WGP georganiseerd. Op dit moment zijn de

huiskameravonden, met als thema “Mantelzorg”, nog volop aan de
gang. U kunt zich nog opgeven in dè huiskamer van het dorp………..
Binnen het Pastoraat zijn veel gemeenteleden actief. Zij doen dit  

werk met aandacht en liefde voor de medemens. Momenteel zijn de  

wijken redelijk goed bezet wat het aantal contactpersonen betreft,  

maar het geheel is wel kwetsbaar.

De vergrijzing is duidelijk merkbaar.  

We doen met z’n allen wat we  

kunnen. Om praktische redenen  

wordt de wijkindeling zo nu en dan  

aangepast. Niet alleen in de WGP

maar ook in de “visiegroep” van
kerkenraadsleden komt het
plaatselijke vrijwilligersbeleid  

uitgebreid ter sprake.

Tot slot moet vermeld worden dat
m.i.v. 1 juni 2020 de functie van  

ouderling Pastoraat  

(ondergetekende) vacant wordt.  

Mijn persoonlijke ervaring is dat  

deze functie een inspirerende  

belevenis is, onderdeel van  

meebouwen aan de toekomst van  

de Dorpskerk.

Sytske Koopmans-Boer,  

Tel.: 06-22248333

Mailadres: koopmansboer@gmail.com

Van het Kerkelijk Buro
Vertrokken: van: naar:
Dhr. B. Dijk Fazantweg 8 Leeuwarden

Mw. J.S. Noordman Broekstukken 103 Hoogeveen

Dhr. L.W. van der Velde B. Boermalaan 16 Groningen
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Tussen hemel en aarde

40 dagentijd
Op As woensdag 26 februari, begint officieel de veertigdagentijd. Op  

zondag 1 maart starten we met een periode van bezinning in de kerk.  

Het thema is dit jaar ‘ tussen Hemel en Aarde’. In de kinder- en  

jeugdkerk geven we speciale aandacht aan deze periode. We zingen  

een projectlied, gebruiken mooie symbolische materialen en we denken  

na over wat wij hier al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het evangelie  

volgens Matteüs aan bod: - Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs  

5:1-12) - Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16) - Je moet goed  

zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48) - Onze Vader (Matteüs 6:9-13) -

Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) - Palmzondag: ‘Wie is die
man?’ (Matteüs 21:1-11) - Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10) - Na  

Pasen: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20)

Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld. Hij schetst deze  

nieuwe wereld aan de hand van mooie spreuken, scherpe voorbeelden  

en uitdagende opdrachten. In het vervolg van het evangelie zien we  

hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in  

zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm. Zoals  

deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen  

hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om  

iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten  

zien. ‘En,’ zegt hij, ‘vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de  

nieuwe wereld komt’ (Matteüs 28:20).

Zo leven we in de komende weken, samen toe naar het Paasfeest. Iets  
om naar uit te kijken!

Groet, Marike Hoekstra
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Huiskamerbijeenkomsten
Lapjes en gevoelige snaren – de huiskamerbijeenkomsten
Ik kan me dus goed voorstellen dat de christenen in het Romeinse rijk  

in huiskamers bij elkaar kwamen. Oké, ze ontmoetten elkaar ook op

begraafplaatsen en dat lijkt me dan weer minder. Maar de huiskamer is  

een prima plek. Wat drinken bij de hand; een kleine kring. Je kunt het  

met elkaar ergens over hebben, samen naar een ander luisteren, of  

wat doorpraten met degene die naast je zit. Prachtig. En zo zijn de  

huiskamerbijeenkomsten deze weken ook.

De openingsvraag (kies een lapje uit de mand dat je aan de kleding  

van je jeugd doet denken en vertel erover) levert al zoveel  

gespreksstof op! Herinneringen die anderen delen (hoe je de kleren  

van oudere broers en zussen droeg); andere herinneringen die uniek  

voor jou zijn en bij de gespreksgenoten een lachje opwekken of een  

gevoelige snaar raken.

En dan stapje voor stapje nog iets dieper. Naar wat je gelooft of niet of

soms, of wat je gelooft dat je gelooft of zou moeten geloven. Leren van

maar vooral luisteren naar en leren met elkaar.

Je kunt nog aansluiten. Maar zelfs als je  

al geweest bent, kom dan in ieder geval  

nog die ene avond naar Boelens, op 19  

maart. Meld je aan bij Bert of Kaj.

Bliep en klaar…
Betaalgewoonten veranderen, steeds meer mensen  

hebben geen contant geld op zak en ook niet iedereen  

heeft altijd collectebonnen bij zich. Ook kijken mensen  

thuis naar de eredienst via de kerkomroep, daar komt  

geen collectezak langs.

Daarom breiden we de mogelijkheden voor collectes tijdens de  

wekelijkse eredienst uit met elektronisch betalen, via de smartphone.  

In de dienst, maar ook vanuit huis.

“Gewoon” contant geld in de collectezakken doen blijft mogelijk, net
zoals het gebruik van collectebonnen. Geld overmaken blijft ook altijd  

mogelijk. We voegen er een mogelijkheid aan toe:

Geven door een bedrag in de Givt App te kiezen, en vervolgens je  
mobieltje bij de collectezak houden als die rondgaat. Bliep en klaar. Of
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thuis voor de buis een bedrag intoetsen in de App en uit een lijst in de  

App de collecte van de Dorpskerk Eelde kiezen. Ook bliep en klaar.

Nadere informatie volgt nog, in de kerk en op de website. We streven  
naar introductie eind maart.
Nieuwsgierig geworden: https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-
givt/
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters, Hein van Assen en Kees-Jan  

Antuma

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

Mevr. F.C. Sliep - Hamster 2-5-1932 28-1-2020

Dhr. M. Vedder 23-2-1927 30-1-2020

Mevr. L. Vrieling 4-1-1934 31-1-2020

Mevr. B.K. Spijkerman - Buursema 1-3-1939 10-2-2020

Mevr. A.D.A. Vos - van der Pijl 24-10-1929 16-2-2020

Mevr. A.A. Wesselink - Ananias 9-7-1939 16-2-2020

Er zal geen verzengende hitte,
Geen dorst en geen honger meer zijn  

Want Hij zal u weiden aan water

Dat vloeit uit het hart der woestijn.

Werkgroep Groene Kerk
De Werkgroep Groene Kerk organiseert in de tweede helft van mei of  

de eerste helft van juni een fietstocht langs diverse locaties, waar we  

voorbeelden kunnen zien van hoe we verantwoord kunnen omgaan met  

energie, het telen van groenten en fruit, voedselbossen, enz.

Wij zijn nu op zoek naar mensen die iets op dit gebied doen of gedaan
hebben (zonnepanelen op het dak, warmtepomp, biologische groenten  

verbouwen of bloemen telen, enz.) en die deelnemers aan deze  

fietstocht thuis, in de tuin of op het bedrijf willen ontvangen en iets  

willen vertellen over wat zij doen of gerealiseerd hebben.

U kunt zich aanmelden bij Bert Broers (b.broers1@gmail.com) of  

0651022449).

https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/
https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/
mailto:b.broers1@gmail.com


Geloven als een kind
IK DENK AAN DE ENORME WOLKEN SPRINKHANEN, DIE ECHT ALLES OPVRETEN WAT ER  
GROEIT.

EN IK VRAAG: WAAROM GOD?

IK DENK AAN DE TALLOZE VLUCHTELINGEN IN SYRIË, IN SOMALIË EN OVERAL OP DEZE  
AARDE.

EN IK VRAAG: WAAROM GOD?

IK DENK AAN DE TALLOZE EENZAMEN, ZIEKEN EN STERVENDEN.  

EN IK VRAAG: WAAROM GOD?

IK DENK AAN DE TALLOZE UITEEN GEVALLEN GEZINNEN.  

EN IK VRAAG: WAAROM GOD?

IK DENK AAN DE LEEGLOPENDE KERKEN, AAN DE VERHARDENDE MAATSCHAPPIJ,

AAN DE VERDWIJNENDE SOCIALE COHESIE, AAN ARMOEDE, AAN GEBREK AAN ALLES  

EN IK VRAAG: WAAROM GOD?

BESTAAT GIJ WEL?

WAAROM ZIE OF HOOR IK U NIET?

EN DAN: INEENS EN TOTAAL ONVERWACHT HOOR IK EEN KLEUTER HARDOP ZINGEN.

GOD, DIE ALLES MAAKTE.

DE LUCHT, HET ZONLICHT BLIJ.  

DE HEMEL, ZEE EN AARDE  

ZORGT OOK VOOR MIJ.

PAS DAN BESEF IK EEN HEEL KLEIN BEETJE DAT  

IK NIET IN HET WAAROM GOD

MOET BLIJVEN HANGEN, MAAR ZELF MOET  
ZORGEN VOOR VERANDERING EN ZELF DE  
HANDEN UIT

DE MOUWEN STEKEN. WANT DAT IS WAT GOD WIL VAN ONS MENSEN, GESCHAPEN ALS  
ZIJN

EVENBEELD.

HEIN VAN ASSEN.
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CODE
De Commissie Open Dorpskerk Eelde (CODE) nodigt u van harte uit  

voor de jaarlijkse openingsavond als voorbereiding op het nieuwe  

seizoen op

donderdag 2 april om 19.15 uur in ‘t Loughoes.
Het nieuwe seizoen 2020 voor de openstelling van de dorpskerk  

gedurende de zomermaanden is weer wekelijks van woensdag t/m  

zaterdag van 14:00 – 16:00 uur. Start woensdag 3 juni, einde zaterdag

12 september, Open Monumentendag.
Op Open Monumentendag 2020 staat educatie centraal. Het thema in  

2020 is 'Leermonument'. Over elk monument valt wel wat te leren, alle

opengestelde monumenten zullen volgend jaar dan ook  

leermonumenten zijn!

Wij hebben voor deze openingsavond een gastspreker uitgenodigd van  

de Stichting Oude Drentse kerken, om ons te vertellen over het

hieronder staande onderwerp.
Drentse Kerken
Over de eerste kerken in Drenthe is weinig bekend. Archeologische
opgravingen hebben aangetoond dat ze van hout waren en net als  

boerderijen van plaatselijk aanwezig materiaal gebouwd werden. Vanaf  

de 13e en vooral de 14e eeuw werd het gebruik van baksteen  

toegepast, nadat men voor belangrijke gebouwen eerst ook tufsteen  

gebruikt had. De kerken uit die periode zijn hierdoor dan ook voor een  

groot deel bewaard.

Een boeiende lezing over de cultuurhistorie van de kerken in Drenthe.  

Aan de hand van verschillende kerkgebouwen in Drenthe wordt de

geschiedenis nagelopen: vanaf het begin via de versplintering die zich

in de loop der tijden heeft voltrokken tot en met de kerkverlating plus

wat die laatste ontwikkeling zoal voor gevolgen heeft voor het behoud

vanuit cultuurhistorische overwegingen.

Op deze openingsavond kunt u natuurlijk ook weer intekenen als  

gastheer/gastdame voor de dagen dat u beschikbaar bent. U kunt uw  

voorkeuren ook mailen naar vae@planet.nl.

Ook als u (nog) geen gastheer of gastvrouw bent u van harte welkom!  

CODE hoopt op een goede opkomst en een wederom geslaagd seizoen.

Komt allen!

Hein van Assen.  

Herman Kreeftenberg.

mailto:vae@planet.nl
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Puzzel
Deze woorden moeten geplaatst worden van links naar rechts.  

Achterlopen , astrologers, defensielijn, droogplaats, eigengereid,  

HAVvirussen, krachtjaren, theatergast,verdrietig, wijsbegeerte.  

Veel puzzel plezier! Ina Rawée cgrawee@gmail.com
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De oplossing van de februaripuzzel was: Kronieken
1. pak, lomp, koplamp 2. oer, nest, roesten 3. bok, toer, oktober 4.  

nor, doen, noorden 5. min, hees, inheems 6. zee, maan, eenzaam 7.  

hok. kerf, kerkhof 8. aan, veer, evenaar 9. nol. veel, novelle.

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

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 : Greet Hartman
 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 7402 71
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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