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Kerkdiensten in de komende periode  
 
 

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 

05 april 10.00 uur Dhr. B. Broers Palmzondag 

09 april 19.00 uur ds. K. v.d. Plas Witte donderdag / A 

10 april 19.00 uur Dhr. B. Broers Goede vrijdag 

11 april 18:30 uur ds. K. v.d. Plas Kinderpaaswake 

11 april 21.30 uur ds. K. v.d. Plas Stille zaterdag/ 

Paaswake 

12 april 10.00 uur Dhr. B. Broers 1e Paasdag 

19 april 10.00 uur ds. K. v.d. Plas 
 

26 april 10.00 uur ds. W. Meyles, Roden 

26 april 19.00 uur Liturgen 
 

03 mei 10.00 uur ds. F. Volbeda  

 
I.v.m. de Coronacrisis worden de diensten alleen via 

Kerkomroep uitgezonden 

 
A: Avondmaal/maaltijd van de Heer 

 
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  
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, weet ik niet of Kerkelijk 

Contact wel bij u in handen terecht komt. Door onzekerheid en de 

steeds verder gaande maatregelen rondom Corona kan een levering 
van KC in uw brievenbus niet gegarandeerd worden. De digitale versie 

zal uiteraard op de website verschijnen. Noodgedwongen weten steeds 

meer gemeenteleden de kerk te vinden op het internet, de kerkdienst 

bijwonen lukt nu alleen via het beeldscherm. 
 

Ook het contact met andere gemeenteleden, maar ook met familie, 

vrienden en collega’s gaat veelal digitaal. In deze periode van 
onzekerheid en angst is hulp in de naaste omgeving hard nodig. 

 

De kerkenraad heeft via een brief alle gemeenteleden een oproep 
gedaan om elkaar tot steun te zijn. Hopelijk dat u naast deze 

praktische steun voor elkaar ook Gods steun mag ervaren. Ik wens 

iedereen veel sterkte toe in deze tijd, of zoals in onze familie een ‘oma- 

gezegde’ luidt: “Moed houden en vertrouwen!” 
 

Namens de redactie, 

Editha Huisman 
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Coronavirus  
Jesaja 43: 1-3a; 4-5a 

Welnu, dit zegt de HEER, 

die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, 
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 

Moet je door het water gaan – ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet 
verteren, 

de vlammen zullen je niet verschroeien. 
Want ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
Wees niet bang, want ik ben bij je. 

Sinds de afgelopen weken is het alsof we in een achtbaan zitten. 

Zomaar opeens zijn we in de ban van een virus, dat tot voor kort heel 
ver weg was. We zagen hoe mensen in Wuhan ziek werden, hoe er in 

een enorm tempo een ziekenhuis uit de grond werd gestampt. We 

zagen hoe de arts die als eerste waarschuwde overleed. 

Allemaal erg genoeg ….. maar ver weg. Zoals eigenlijk alle 
besmettelijke dodelijke ziekten altijd ver weg waren… En toen dook het 

virus op in Italië en verschijnen de verhalen over het virus overal om 

ons heen. We worden er in ijltempo in gezogen. In onze huizen 

wachten we af, terwijl onze familieleden niet meer op bezoek komen. 
Het is een situatie die wij niet meer kennen. Vroeger wel… 

Het lijkt net of we terug zijn bij af. Met alle onveiligheid, alle 

onzekerheid en angst die we daarbij ervaren. Zullen we ooit van dit 

virus afkomen? Zal er op tijd een vaccin komen? Krijgen we zélf met dit 

virus te maken? 
Het is allemaal zó onzeker en niemand weet hoe het zal gaan de 

komende tijd… 

Ik weet niet of u dat ook heeft, maar het is net alsof mét alle 
veranderingen die over ons heen komen ook bijbelteksten een andere 
lading krijgen. Alsof we opeens weer lezen wat de mensen van toen, in 
hún tijd, met alle dreigingen óók lazen. Wat hen troostte ook, al was 
wat ze mee moesten maken soms nog zo erg. Neem Jesaja 43. 

Vandaag besef ik opeens: zó is het dus, om door het water, door het 
vuur te gaan. Het ís er gewoon, in al zijn dreiging en hoe graag we ook 
zouden willen. Heel eng dit. En toch, als ik deze tekst lees. We staan er 
niet alleen voor! Maar ook…. We gaan er voor! Net als toen: ook toen 
stonden de mensen met de scherven van hun dromen, hun 
vertrouwen, hun zekerheden in hun handen. Maar in de tekst staat 
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niet: “als u in het vuur staat” of nog érger: “als u in het water ligt”; de 
nadruk ligt op het woord “gaan”. Het betekent, dat we het gevaar recht 

in de ogen kijken. Met de angst op ons gezicht misschien, maar we 

gaan er wél door. Dat is ook wat we vandaag overal zien gebeuren. 

Allereerst door verplegend personeel en artsen in ziekenhuizen en 
thuiszorgorganisaties, die tóch doorgaan de mensen te helpen, ook al 
nemen ze zelf risico’s voor hun eigen gezondheid en hebben ze vaak 
niet eens de beschermende middelen die ze zo hard nodig hebben. We 
zien het bij regeringsleden die doorgaan tot ze er letterlijk bij 
neervallen. We zien het bij ouderen, die er bewust voor kiezen hun 
kinderen en kleinkinderen maar even niet te zien. Zodat het virus zich 
niet verder verspreidt. En we zien het bij mensen, overal om ons heen 
die hun hulp aanbieden aan wie er maar hulp nodig heeft in deze 
moeilijke tijd, aan ouderen, aan zieken, aan professionele 
hulpverzorgers. 

Ik denk dat dat “door rivieren en door vuur gaan is”… 

Wees niet bang, want Ik ben bij je. 

“Ga met God en Hij zal met je zijn, zongen we bij het uitgaan van de 

kerk. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Bert Broers 
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De paascyclus op kerkomroep  
Witte Donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag 

 

Het is veertigdagentijd. Toeleven naar Pasen, naar het moment dat het 

weer licht wordt. Waarop we opnieuw geboren worden in de 

werkelijkheid waarin het kan: leven sterker dan de dood. 

 
De veertigdagentijd voelt als 80-dagentijd. Nu is dat ongeveer de 

periode dat we in onze huizen blijven, wachten tot het leven zijn 

vertrouwde gang en omgang weer mag nemen. Ons huis is geen graf, 

maar we verlangen wel om eruit te gaan. 
 

Maar ook 1 dag kan voelen als 40-dagentijd. Waarin je door het donker 
gaat en opstaat. Als gemeenschap delen we die ervaringen met elkaar. 

Steunen elkaar in het donker, en delen met elkaar van ons licht. 
 

De week voor Pasen bereidt ons voor op Paasmorgen, met de diensten 
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en Stille zaterdag. Al deze 

diensten gaan gewoon door. 

 

Probeer als u dat wilt en kunt, op Witte Donderdag brood of matze, 
rode wijn of druivensap in huis te hebben. Dat nemen we dan allemaal 

tegelijkertijd. Iedereen weet dat van elkaar. Zo zijn we verbonden. 

 

Goede Vrijdag lezen en musiceren we rondom het lijden en sterven. 

Dan wordt het stil. 
 

Op Stille Zaterdag wordt het nieuwe licht binnengedragen. We ademen 

op. Zo blijven we bij het leven. Zo is de Levende bij ons. 
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Nieuws uit het Moderamen  
Het is momenteel een bijzondere tijd en U begrijpt dat de vergadering 

van het Moderamen volledig in het teken stond van het organiseren 

van de komende kerkdiensten en de maatregelen die we moeten 
nemen in het kader van het Coronavirus. 

Toen circa twee weken geleden bekend werd dat de kerken hun deuren 

moesten sluiten kwamen we diezelfde avond nog bij elkaar om een 

dienst zonder kerkgangers voor te bereiden. Het fysiek bij elkaar 
komen kon toen nog. De vergaderingen worden inmiddels virtueel 

gehouden en dat is ook heel bijzonder. Op die manier is er veel extra 

overleg met elkaar. 

Wat een zegen dat we via de Kerkomroep de erediensten met beeld en 
geluid kunnen uitzenden. Elke week evalueren we de dienst om 

verbeteringen aan te brengen. De kijkcijfers stijgen dan ook iedere 

week. Het geeft veel voldoening om dat te ervaren. En wat een 

saamhorigheid en bereidwilligheid van de vrijwilligers die direct in actie 

kwamen om te zorgen dat er genoeg zend- ontvangst capaciteit is 
zodat een ieder de dienst zo normaal mogelijk thuis kan volgen. 

We zijn nu in de 40 dagen tijd en bereiden ons voor op Pasen. Helaas 

moeten we veel activiteiten afgelasten. Het is niet anders. We moeten 

ons houden aan de regels van het RIVM en dat is voor iedereen het 
beste. Gelukkig probeert iedereen zich daaraan te houden en hopen we 

op die manier het gewone leven over niet al te lange tijd weer op 

tedege kunnen pakken, maar hoe en wanneer dat zal zijn is nog erg 

onzeker. Wij zijn in gedachten bij degenen, al of of niet in onze directe 
omgeving, die direct of indirect betrokken zijn bij de besmetting door 

het virus. Dat geldt zowel degenen die besmet zijn als de hulpverleners 

in de ziekenhuizen en de zorg, die hun uiterste best doen om de nodige 

hulp te bieden. 
Daarnaast zijn er velen die hun hulp spontaan aanbieden om hun 

naaste te helpen. 

Thuis proberen wij een zo goed mogelijke invulling te geven aan onze 

dagelijkse werkzaamheden en kijken we uit naar de periode wanneer 

we ons kunnen voorbereiden om de tijd na het Coronavirus weer een 
goede invulling te geven. Blijf binnen en zorg goed voor jezelf en kijk 

om naar je naasten. Een kaartje, telefoontje en een mooi gedicht doen 

in deze tijd wonderen. 
We hopen dat we elkaar dan weer in 

goede gezondheid kunnen ontmoeten. 

Namens het Moderamen, 

Gea Kruit, scriba. 
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Alle kerkdienstuitzendingen met tolk  
Je hebt haar misschien al gezien op kerkomroep. Of in de kerk, 

vertalend voor ons gemeentelid. Sonja Beetsma, tolk Nederlandse 

Gebarentaal. Haar bijdrage aan de diensten wordt de komende weken 
steeds vertrouwder. 

 

Sonja zal tijdens alle uitzendingen van kerkomroep de dienst voor ons 

vertalen.Deze weken experimenteren we hoe we de tolk optimaal in 

beeld kunnen brengen, zodat zowel horende als dove kijkers een 

prettige kijkervaring hebben. 
 

Als het goed is, worden onze diensten de komende tijd ook 
aangekondigd op doofenkerk.nl. Dat is het platform van het 

interkerkelijk dovenpastoraat. 
 

Zo weten niet alleen onze eigen gemeenteleden, maar ook dove en 

slechthorende christenen elders in Nederland dat ze onze diensten 

goed kunnen volgen. 
 

En voor de mensen die het gebaren storend vinden: het went net zo 

snel als de tolk tijdens de persconferenties van regering en RIVM. 

Namens de kerkenraad, 

ds. Kaj van der Plas 
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Graag uw aandacht voor de voedselbank.  
De voedselbank verkeert in zwaar weer. De aanvoer van producten 

stagneert en de regelgeving van het RIVM maakt dat vrijwilligers boven 

70 jaar voorlopig niet meer actief mogen zijn voor de voedselbank. 

Echter, het merendeel van de vrijwilligers in de gemeente Tynaarlo valt 
in deze kwetsbare groep en daardoor resteert er nu te weinig 

menskracht. 
 

De voedselbank vraagt dan ook tijdelijke vrijwilligers, ouder dan 18 

jaar tot circa 55 jaar, die op basis van rooster mee willen helpen. 

Aanmelding kan via mail bij de coördinator van de voedselbank in 

Zuidlaren: Frits Haan: fj.haan@hotmail.com 

Ook de vrijwilligers van de diaconiegroep die iedere dinsdag pakketten 

brengen naar mensen die zelf niet naar Zuidlaren kunnen, worden 

hierdoor getroffen. Daarom ook graag mensen die ons willen helpen op 

dinsdagmiddag tussen 15.30-17.00 uur. 
 

U kunt zich melden bij Tineke Stoffers: tinekestoffersmik@kpnmail.nl of 

tel. 3094338 

 

Wij hopen van harte dat u mee wilt (kunt) helpen. Samen komen we 

deze moeilijke tijd te boven. Wilt u de voedselbank financieel 
ondersteunen dan kan dat via de diaconie van de Dorpskerk ovv 

voedselbank op nummer 

 
NL20 RABO 0315809191 

 

Hartelijk dank. 

 

mailto:fj.haan@hotmail.com
mailto:tinekestoffersmik@kpnmail.nl
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Jaarrekening 2019 en Gemeenteberaad  
Indien de huidige maatregelen rondom de coronacrisis van kracht 

blijven zal er geen gemeenteberaad kunnen plaatsvinden op 23 april 

aanstaande. Op het gemeenteberaad in het voorjaar worden 
traditiegetrouw de ontwerp-jaarrekeningen van de diaconie en de 

kerkrentmeesters gepresenteerd en van toelichting voorzien. Dat zal 

dan ook niet door kunnen gaan. Wij stellen daarvoor het volgende in de 

plaats: 
vanaf 7 april 2020 zijn de ontwerp-jaarrekeningen over 2019 

(uitsluitend door gemeenteleden) op te vragen via twee mailadressen: 

voor de ontwerp-jaarrekening van de diaconie is dat het mailadres 

diaconie@dorpskerkeelde.nl en voor de ontwerp-jaarrekening van de 
kerkrentmeesters het mailadres cvk@dorpskerkeelde.nl . Wanneer u 

niet over mail kunt beschikken kunnen de ontwerp-jaarrekeningen via 
(06) 1321 9556 (administratie) worden opgevraagd. 

Na het doornemen van de stukken kunnen eventuele vragen eveneens 

via deze mailadressen worden ingediend. Die vragen zullen voor zover 

mogelijk via mail en anders telefonisch worden beantwoord. 

Uiterlijk 20 april sluit deze ter inzagelegging en daarmee dit alternatief 

voor gemeenteleden om hun mening over het ontwerp jaarrekeningen 
kenbaar te maken. Op 21 april stelt de kerkenraad vervolgens de 

jaarrekeningen vast. 
 

Namens diaconie en college van kerkrentmeesters, Jan Reinder 

Fransen en Kees-Jan Antuma 

 

 
 

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl
mailto:cvk@dorpskerkeelde.nl
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Kerk zijn in tijden van Corona  
Het is op zondagmorgen even wennen voor de trouwe kerkgangers: 

niet meer lopend, op de fiets of met de auto naar onze aloude 

Dorpskerk, maar tablet of computer starten om de dienst mee te 
maken. 

Soms (zoals bij ons!) heb je eerst even geen verbinding maar even 

later verschijnt Kaj toch op het beeldscherm. Het geeft een wat dubbel 

gevoel: enerzijds ben je op afstand en beleef je het fysieke gemeente- 
zijn niet en anderzijds dringen de woorden van de predikant wat dieper 

door omdat je in een soort één op één situatie verkeert. 

Het is bijzonder om te ervaren dat op hetzelfde moment velen van ons 
zich aangesproken voelen door dezelfde boodschap, waar we ons ook 
bevinden. 

Goed om te ervaren dat het gemeente-zijn ook op een andere manier 

kan worden beleefd! 

 
Wat zijn uw ervaringen? 

Graag horen we ze en plaatsen ze in het volgend KC. 

 

Nog een ervaring: 

Voordat de Coronacrisis kreeg ik een uitnodiging om mee te denken 
over de wijze waarop wij binnen onze kerkelijke gemeente in de 
toekomst informatie uitwisselen. Maar... ook hier gooide Corona roet in 
het eten. We laten ons echter niet kisten. Onze voorzitter en onze 
predikant besloten om een vergadering per beeldscherm te 
organiseren. Om 20.15 uur verschenen er inderdaad 6 koppen op het 
beeldscherm. 

Natuurlijk heeft dat nadelen, je hebt geen fysiek contact en er is geen 
sprake van non-verbale taal! 
Het heeft ook voordelen: 

Je mag en kunt niet door elkaar praten (dat scheelt een heel stuk!). 

Je moet kort en duidelijk formuleren ( dat valt altijd niet mee!). 

Je bent veel eerder klaar! Om 21.15 uur was de vergadering afgelopen, 

misschien is dat wel een record op het kerkelijk erf! Zo ziet u maar 
weer: Elk nadeel hep........ 

O, ja, op 5 april vergaderen we weer, op dezelfde manier! 

Wim Schoolderman 
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Kinderkerk: thuis editie  
Tijdens de kerkdiensten die we de komende tijd zullen volgen via de 

Kerkomroep, zal er ook aandacht zijn voor de kinderen. En dat vinden 

we belangrijk, want we zijn in deze 40dagentijd samen op weg naar 
Pasen. 
Jong en oud. Een bijzondere ervaring dit jaar! 

Het materiaal dat wordt gebruikt door de leiding van de Kinderkerk is 

ook beschikbaar voor ouders die met hun kinderen op zondag de dienst 
willen volgen. We gebruiken hiervoor de methode Bijbel Basics, van het 

Nederlands Bijbelgenootschap. Het leesrooster van de eredienst komt 

overeen met de bijbelverhalen die centraal staan in de Bijbel Basics 

methode. 

Hoe werkt dit? 

Eerst registreer je je op de website www.debijbel.nl in het menu 
rechtsboven. Dit is gratis. Daarna heb je volledig toegang tot de 

website en de materialen. Je vindt het veertigdagenproject prominent 

op de homepage. 
 

Via ‘download deze zondag’ kom je bij een overzicht van het materiaal 
voor de betreffende zondag. 

Het materiaal is geschikt voor drie leeftijdsgroepen van 4 tot 12 jaar. 

Hiermee kan je van te voren al het meest aansprekende verhaal, de 
leukste opdrachten en spelletjes voor jouw kinderen selecteren. Je zult 

ontdekken dat er veel mooie bouwstenen online beschikbaar zijn. We 

hopen dat dit helpt om ook thuis de kinderen bij het veertigdagentijd te 

blijven betrekken. 
Heb je nog vragen of suggesties voor ons? Neem dan contact op met 

Sjoerd Alkema (0611043804) of Marike Hoekstra (0622709276) 

http://www.debijbel.nl/
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TableauVivant  
We raken er al aan gewend: veel initiatieven worden afgelast i.v.m. de 

coronacrisis. 

Dit geldt helaas ook voor de organisatie van het tableau vivant dat in 
het vorige KC werd aangekondigd. 
W.S. 

 

 

 
Bijbelgespreksgroep ‘tLoughoes  
Ook deze gespreksgroep gaat de komende maanden niet door. 

Zonder tegenbericht starten we weer op woensdag 16 september. 

Bert Broers 

 

 

 

Van het kerkelijk buro  
 

Ingekomen: van: naar: 

Mevr. G.J. Louwes Veenhuizen Boterdijk 1B 

-van der Beek 
Verhuisd: van: naar: 

Dhr. J. Cannegieter Schoollaan 11 Hooiweg 18 

Mevr. G. Hulzebos Westerhorn 2 Händelweg 38 

-van Bergen 
Mevr. N.A.R. Poelman 

 
Wolfhornkampweg 9 

 
Kluivingskampenweg 23 

Dhr. J. van der Horn Hoofdweg 94A Vondellaan 180 
in Haren 

Vertrokken: van: naar: 

Fam. H. Bonder Landsteinerweg 7 Peize 
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Agenda 
- 
- 

 

 

Inleveren kopij  
Website www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 24 april, 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 

 

 

Hulp gevraagd voor verspreiding KC  
Nadat KC gedrukt is door onze koster Peter Dijk vindt in 't Loughoes de 
verdeling over de bezorgadressen plaats. Dit gebeurt 10 keer per jaar 

op de woensdagmorgen vóór de eerste zaterdag van de maand. 

Daarna worden de bundeltjes KC bezorgd bij de ca. 60 contactpersonen 
die voor verdere verspreiding zorgen. 
Het “verdeelgroepje” heeft dringend aanvulling nodig!! 
Concreet: Tien keer per jaar ca. 2 uur verdelen in ’t Loughoes. Daarna: 

bij ca. 20 adressen een bundeltje KC's afleveren. 

Kleine, overzichtelijke klus. Wie helpt? 
Reacties naar: Jaap Jochemsen tel: 050-3092663 / 
jjochemsen@yahoo.com 

 

Wim Schoolderman 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl
mailto:kerknieuwsdorpskl@hotmail.com
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:jjochemsen@yahoo.com
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Online interviews  
Ik had behoefte aan wat verdieping rondom de actualiteit. 

Hoe kijk je vanuit je geloof naar de 'coronacrisis'? 
 

Ik zocht een manier om jullie daarmee ook te inspireren. 
Daarom ben ik afgelopen week collega's gaan interviewen. 

In beeld en geluid. Je kunt die gesprekken meekijken op YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCNTW4b6BjckliqBM0EVFjbw 

 
Er staan er vier online, en elke weekdag komt er eentje bij. 

Maandagavond spreek ik Jacobine Gelderloos over de rol van een 

dorpskerk bij een crisis. 
 

Laat je me weten wat je ervan vindt? 

Hartelijke groeten, 

Kaj 
 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCNTW4b6BjckliqBM0EVFjbw
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Verplaatsing viering 50 jaar ‘t Loughoes  
Op 21 maart jongstleden zou de viering van 

het 50 jarig bestaan van ‘t Loughoes hebben 

plaats gevonden. Velen waren al bezig met de 
nodige voorbereidingen en stonden al in de 

startblokken om met hun bijdrage er een 

mooie dag van te maken. 

Naast het Bloemenkoor, de kinderkoren o.l.v. 
Rian Westmaas en Hanneke Jager, de 

cabaretgroep ‘Geloofsafval’ en de overige 
medewerkers, maken wij nu vanwege het 

ingrijpende Coronavirus pas op de plaats. 

Om de viering van het 50 jarig jubileum van ‘t Loughoes dit jaar alsnog 
te laten plaats vinden is de verwachting dat dit mogelijk in het najaar 
zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld in de maand november; het is dan 
50 jaar geleden dat ‘t Loughoes in gebruik is genomen. 
Zodra de situatie rond het virus het weer toelaat en wij onze dagelijkse 

zaken weer op mogen c.q. kunnen pakken zullen wij een nieuwe datum 

voor de jubileumviering vaststellen. 
 

Namens de jubileumcommissie ‘50 jaar ‘t Loughoes‘ 
Peter Kruit 
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In herinnering  

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

Dhr. F.H.Stol  Burg. J.G.Legroweg 16 08-08-1925 19-03-2020 

 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó zelfs dat de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 

liefde heeft de eeuwigheid. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

van de gemeente naar: 

 
1 maart Jan Westerhof 

8 maart Gerda Duisterwinkel 
15 maart Bea Brouwer 
22 maart Peter en Marjan Dijk en Herman Spijkerman 
29 maart fam. Huizinga 
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Om even naar te luisteren en te kijken  
Het Coronavirus beheerst in deze momenteel al het nieuws. In kranten, 

op de radio en op de tv. Iedereen praat er over. Men blijft zoveel 

mogelijk thuis. Bezoekjes aan kwetsbare ouderen zijn niet mogelijk 
omdat dit in verzorgingshuizen niet meer mag. Eenzaamheid ligt op de 

loer, ondanks oproepen om naar elkaar om te zien. 

Onderstaande link kan wat afleiding geven en alle narigheid even doen 

vergeten. 
 

Om even naar te luisteren en te kijken. Het lied Mooi van Marco 

Borsato. 

Omdat er met alle lastige, vervelende en angstige dingen gelukkig ook 

nog mooie dingen in het leven zijn. 
 

https://youtu.be/YzmI5F_Yu1o 
 

Hein van Assen 

 

 
 

 

 

 

Koffietied  
"Koffietied" gaat de komende maanden niet door. We beginnen, zonder 

tegenbericht, weer op 2 september. We wensen ieder veel sterkte toe 
in deze roerige tijd. 

 
Hartelijke groeten, 

Marjan Dijk, Liesbeth Roelfsema, Joke Lambour 

en Janny Koops. 

http://www.pcslwd.nl/ck/front/objecten/link_counter.asp?link_counter_id=215a71a12769b056c3c32e7299f1c5ed&link_counter_bericht_id=16380&link_counter_email=assen626%40planet.nl&link_counter_link=https%3A%2F%2Fyoutu%2Ebe%2FYzmI5F_Yu1o&link_counter_titel
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Bedankt  
Na 4 weken ziekenhuis met ernstige nier/hartproblemen 

werd ik na thuiskomst verrast met bloemen en kaart met 

namen van de gemeenteleden er op. Ook kaarten van 
gemeenteleden was en is hartverwarmend. 

 

Hartelijke groeten, 

Henk Lieben. 
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Puzzel  
Ik heb nu een letter Sudoku puzzel gemaakt, die gaat als volgt: het 

diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van 

elk 9 vakjes. 
Het diagram van 9 X 9 is nog eens onderverdeeld in blokjes van elk 3 X 

3 vakjes. In elk vakje moet je één van de letters invullen. 

Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk 

blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. De letters in de vakjes 1 

t/m 15 is de oplossing. 
Veel plezier. Ina Rawée. cgrawee@gmail.com 

 
 

mailto:cgrawee@gmail.com


22  

Werken in tijden van Corona  
“Je moet er niet aan denken dat we het corona-virus hier krijgen”. 

INLIA neemt vele maatregelen om gasten en medewerkers te 

beschermen. 
 

Ze schuift het onderste luikje een centimeter of tien open. Daar kan ze 

dan nét de envelop met het leefgeld en de brief met de nieuwste 

corona-instructies doorheen steken. Door het raam van de bouwkeet 
glimlacht ze nog even naar de man die het aanneemt. Geen handdruk, 

geen schouderklopje. De uitbetaling van het leefgeld aan de gasten in 

de opvang van INLIA is dezer dagen wezenlijk anders dan gebruikelijk. 

Het corona-virus eist ook hier strenge maatregelen. 

 
“Het is zo kaal”, zegt woonbegeleider Britt met spijt in haar stem, 

“Mensen kunnen zo’n moment van contact zó goed gebruiken. Maar we 
kunnen geen enkel risico nemen. Niet met onze gasten, niet met 
onszelf. De mensen hier zijn van ons afhankelijk.” De medewerkers van 
INLIA zijn doordrongen van dat besef én van de risico’s van corona. Ze 
vangen honderden mensen op, onder wie veel kwetsbare gasten. 

Bejaarden, mensen met longaandoeningen, iemand met een auto- 

immuunziekte, een ex-kankerpatiënt, iemand die een transplantatie 

heeft gehad, ga zo maar door. 
 

INLIA is feitelijk een zorginstelling. Zo’n 400 gasten zijn afhankelijk van 

INLIA voor een dak boven hun hoofd, voor leefgeld om te voorzien in 
eten en andere directe levensbehoeften, voor douche en toilet. Maar 

niet alleen dat: ze zijn ook van INLIA afhankelijk voor medische zorg, 

psychische ondersteuning, maatschappelijke en juridische begeleiding, 

voor het werken aan een oplossing voor hun situatie. Het grootste deel 

van hen zit in 3 centrale locaties, zoals het voormalige Formule 1 hotel 
aan de rand van Groningen waar Britt werkt. 

 

Al direct in het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn veel 

hygiëne-maatregelen genomen. Er is extra zeep uitgedeeld aan alle 
gasten, samen met instructies in allerlei talen over hoe je verspreiding 

van het virus zo goed mogelijk kunt beperken. Die instructies worden 

steeds weer vernieuwd. Zodat de gasten steeds de nieuwste regels 

kennen, zoals anderhalve meter afstand houden en de boetes die je 

kunt krijgen. “Dan zitten we weer met ons team honderden flyers te 
knippen”, vertelt Britt, “En hoe bizar ook: dan ervaar je de 

saamhorigheid.” 
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Ze spreken mensen onmiddellijk aan als die zich niet aan de regels 
houden. “Soms hebben mensen het niet goed begrepen of vergeten ze 

het even. Of het zijn psychiatrische patiënten, die het allemaal niet zo 

scherp kunnen krijgen. Maar iedereen werkt mee. In het begin was er 

nog wel een enkeling die dacht dat het allemaal niet zo nauw kwam, 
maar dat is wel voorbij. Iemand zei eerder “Als God het mijn tijd vindt, 

dan is dat maar zo”, maar die trok ook bij met het argument dat je 

moet voorkomen dat een ander het krijgt. Samen voor elkaar zorgen, 

daar zet iedereen zich voor in.” 
 

Ze letten goed op of mensen geen klachten krijgen. Wie 

ziekteverschijnselen heeft wordt onmiddellijk de temperatuur 
genomen. Met handschoenen aan uiteraard. “Of ik bezorgd ben? Ja, 

natuurlijk,” zegt Britt, “Je houdt je hart vast voor als er mensen hier 

besmet worden met corona.” Ik bedoelde eigenlijk of ze bang was om 

zelf besmet te raken, zeg ik. “Oh!” Daar moet ze even over nadenken. 
 

“Weet je: het kan niet anders. Wat ik al zei: de gasten zijn van ons 

afhankelijk. We hebben goede werkinstructies, die worden voortdurend 

vernieuwd, we sluiten risico’s echt zoveel mogelijk uit. En we passen 

goed op elkaar. Dat is ons op het hart gedrukt. We zijn op elkaar 

ingespeeld en we zijn scherp op het geringste signaal.” De 

desinfecterende gel is voortdurend in gebruik, de deurknoppen 

glimmen als nooit tevoren. 
 

“Maar echt: je moet er niet aan denken dat we hier binnen corona 
krijgen. Er zitten hier bijna honderd mensen, de meesten met z’n 
tweeën op een kamer. Dan kom je echt wel dichter dan 1,5 meter bij 
elkaar, dat kan niet anders. Er zijn op deze locatie alleen gezamenlijke 
douches en toiletten. En we hebben echt veel kwetsbare mensen. Als 
dat virus hier komt…” Ze huivert bij de gedachte. Het vervolg is even 
realistisch als ontnuchterend: “We zijn al bezig met het doorspreken 

van overlijdensprotocollen.” 
 

“Maar het is gewoon goed, dat we op alles voorbereid zijn’, zegt Britt. 

Protocollen, maatregelen en (werk)instructies, geven duidelijkheid en 

vertrouwen. Medewerkers weten dat de directie ook werkt aan 

noodscenario’s. Ook dat geeft vertrouwen. “We doen er alles aan en we 
slepen elkaar er doorheen. We gaan dit samen fiksen”, besluit Britt. Op 

de achtergrond hoor ik bijval. 
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Zorg goed voor elkaar  
--Een mooie tekst... die ik tegenkwam ......... van Peter en Marjan Dijk 

 

    Ineens ben ik in tranen. 

Voel ik me alleen en maakt de 

uitzichtloosheid me gek. 

Grijpt de angst me naar de keel. 

Op andere momenten ben ik 
positief. 

Zie ik wat het ons brengt. 

Hoe we dit op de een of andere manier 
nodig hadden. 

De wereld die steeds harder draaide. 

Het milieu dat schreeuwde om aandacht. 

Mensen die schreeuwden om rust. 

En nu lijkt het alsof de 

natuur aan de rem heeft 

getrokken. Aan de noodrem. 

Alles komt tot stilstand. 

Behalve in de zorg. 

Daar is de druk enorm. 

De mensen die we jarenlang onderwaardeerden, 
een hongerloontje betaalden, 

zijn nu onze helden. 
We klappen voor ze. 

Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet. 

Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding. 

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. 

We leren nu hoe kwetsbaar we zijn. 

Dat niets zeker is in het leven. 
En hoe dom we zijn geweest. 

Om geld, status en schoonheid 

tot het hoogste goed te verheffen. 

Honderd km/uur rijden voor het milieu?? 

Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben. 
Nu is er bijna niemand meer op de weg. 

Verre vakanties waren de normaalste 

zaak van de wereld. 

Sterker nog, het was een trend waar 
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iedereen graag aan meedeed. 
Hoe verder, hoe beter. 

En nu vliegt er bijna niemand meer. 

Kinderen brachten we massaal naar kinderdagverblijven en BSO's. 

Onze carrières waren belangrijk. 

Gaven ons aanzien. 
Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen. Het woord alleen al... 

Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook, weten we de 
spelletjes weer te vinden. 

De verf en de klei. 

Worden we zelf weer een beetje kind. 

Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar omkeken. 
Worden nu beschermd met man en macht. 
We bieden onze hulp aan. 

Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat ze zich niet 

vergeten voelen. 

We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken. 

En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de rimpeldokter 

niet meer kunnen bezoeken, wat zal er overblijven van onze 
schoonheidsidealen? 

Onze drang om jong te blijven terwijl we nu niets liever willen dan oud 
worden. 

De natuur kan eindelijk ademhalen. 

De natuur waar wij deel van uitmaken maar 

waarvan wij zo vervreemd waren geraakt. 

Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat 

horen. 
Tsunami's, orkanen, bosbranden, epidemieën. 

Dan laten we alles vallen en hebben we alleen 

elkaar nog. 

Naakt en kwetsbaar. 

Ik haal ook eens diep adem en droog mijn tranen. 
Het komt goed... 

 
 

Zorg goed voor elkaar     
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Gebrek aan mondkapjes in de (thuis)zorg; kunt u helpen?  
Vorige week is bovenstaande brief rondgegaan, waarin we mensen die 

hulp willen aanbieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar 

willen brengen. Intussen is er iets anders waarbij we misschien kunnen 
helpen: thuiszorgorganisaties hebben voor verschillende locaties een 

enorm tekort aan mondkapjes. Dat komt omdat ze voor de veiligheid 

van hun cliënten (nog niet eens voor zichzelf, want het helpt alleen 

tegen het verspreiden van het virus, niet tegen het binnenkrijgen) met 
mondkapjes op bij de mensen komen. Het gaat om herbruikbare 

mondkapjes en daar hebben ze honderden van nodig. Op verschillende 

website kunt u de complete instructie vinden over hoe ze te maken. 

Het eenvoudigst is het te vinden via de website 

https://mondmaskers.educared.nl/ 
 

Het belangrijkste is dat er twee kleuren katoen wordt gebruikt (dat 
kunnen overigens gewoon oude lakens zijn) en géén stretchstof. Het 

staat allemaal in de info. op de website. Kunt u met een naaimachine 

overweg, of weet u mensen die met een naaimachine aan de gang 

kunnen gaan en ze kunnen maken en zou u hen willen benaderen? De 

mondkapjes kunnen allemaal naar mij, ik zorg ervoor dat ze op de 
goede plaats terecht komen. 

 

Bert Broers 

kerkelijkwerker@dorpskerk.nl 

of 06 51022449 

https://mondmaskers.educared.nl/
mailto:kerkelijkwerker@dorpskerk.nl
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 Colofon  
 

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 Jaap Jochemsen (050)3092663 

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 : 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 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.) 

mailto:cr@dorpskerkeelde.nl
http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:kerkburo@dorpskerkeelde.nl
mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
mailto:ds.vanderplas@gmail.com
mailto:b.broers1@gmail.com
mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
mailto:cvk@dorpskerkeelde.nl
mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl
mailto:kerkburo@dorpskerkeelde.nl
mailto:coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl
mailto:administrateur@dorpskerkeelde.nl
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