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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2

9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

Tot 1 juni kunnen de kerkdiensten alleen worden gevolgd.  

via Kerkomroep. In de dienst zijn alleen de predikant,

tolken, ouderling, organist, beeldregisseur en 3 zangers

aanwezig.
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Datum:

03 mei

Tijd:

10.00 uur

Voorganger:

F. Volbeda, Groningen

Bijzonderheden:

10 mei 10.00 uur B. Broers

17 mei 10.00 uur ds. K. v.d. Plas A

21 mei 10.00 uur ds. K. v.d. Plas Hemelvaart (do)

24 mei 10.00 uur ds. K. v.d. Plas

31 mei 10.00 uur ds. K. v.d. Plas Pinksteren

31 mei 19.00 uur liturgen Vesper

07 juni 10:00 uur ds. K. v.d. Plas

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.

Na de Coronacrisis: contactpersoon kerkvervoer:  

Harry Koops, 06-53825094.

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

Geen schaduw zonder licht.

Kijk, wat een licht!  
Alles ziet er mooier uit,
Frisser, groener, vrolijker.

Maar er is ook schaduw.  

Die twee horen bij elkaar:

Geen schaduw, zonder licht.

Geen nacht zonder dag.
Geen maan zonder zon.

Geen as zonder vuur.

Mooie en hoopvolle beelden  

als je in het donker zit…….  

als niemand je ziet staan…..

Als je denkt dat het licht voor altijd uit is…..  

Dan is het goed om te weten

Dat bij de schaduw licht hoort

( G. Van Midden,“ je glimlach is een brug”)  

Namens de redactie,

Antje van Til-Renkema
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God in tijden van Corona
God in tijden van corona: gesprekken  

over solidariteit en humaniteit in  

coronatijd
ds. Kaj van der Plas voerde de afgelopen  

maand on-line gesprekken over zingeving  
rond de coronacrisis. Ze zijn gepubliceerd  

op YouTube: linkjes vind je op de website  

van de Dorpskerk. Hieronder iets meer  
over de achtergrond.

Na een tijdje ‘lockdown’ vanwege de coronacrisis miste ik iets: gesprek  
over de vraag hoe je zin geeft aan de crisis. Een gesprek over ‘zin' kan  

interessant en inspirerend en hoopgevend zijn. Dat wilde ik graag met  

de gemeente delen.

Ik heb toen collega’s gevraagd of ik ze mocht interviewen. Die  

gesprekken heb ik vastgelegd en gepubliceerd op de website van de  

Dorpskerk. Ik heb ook mensen met andere expertise gesproken.

Inmiddels staan er 12 gesprekken online, elk ongeveer 35 minuten.

Wat me opvalt aan de reacties van de dominees, is hoe ze de vraag  
naar ‘het kwaad’ (heeft God dit zo gewild, laat God het toe) afwijzen.  

Dat heeft ongetwijfeld te maken met welke collega’s ik heb gevraagd.  

Naar God wijzen is niet het juiste antwoord als ellende je overkomt.  
Solidariteit van mensen onderling is dan wat telt. En bidden kan  

ademruimte geven.

De kerk is misschien wel bij uitstek de plek waar het kan gaan over  

alles wat niet goed gaat. Over de kant van het leven die we liever  

vermijden en niet laten zien. Ziekte, fouten en falen: in het mensbeeld  
van de christelijke traditie horen ze er gewoon bij en vinden we  

inspiratie om genoegen te nemen met genoeg. Vrede te vinden met  
hoe het is, met wat niet verandert.

In een preek noemde ik het verschil tussen social distancing en  

physical distancing. We nemen juist op sociaal vlak géén afstand van  
anderen, enkel fysiek. Die gedachte kwam uit het gesprek met ethicus  

Els Maeckelberghe. Ze liet zien dat medisch ethische vragen niet zozeer  
gaan over ‘leven en dood’ maar over ‘humaniteit’: hoe zorgen we in  

coronatijd dat mensen zich mens kunnen blijven voelen in wat ze doen  

en ondergaan. Zowel zij die verzorgd worden, als zij die verzorgen.
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Humaniteit en solidariteit vormen een rode draad door de filmpjes. Ik  

krijg reacties dat mensen niet weten wat ze ermee kunnen. Anderen  

vinden het inspirerend en zeggen ga door. Kijk zelf maar wat jij ervan  
vindt.

Ten slotte nog een derde woord dat eindigt op -teit, namelijk kwaliteit!  
Er zit veel verschil tussen het eerste en het laatste filmpje. De kwaliteit  

van beeld en geluid is vooruitgegaan. Maar ook de gesprekken worden  

soepeler. En voor de kijker met weinig tijd (teit) heb ik een paar van  
de laatste interviews in delen geplaatst.

Je vindt de gesprekken op de website van de Dorpskerk.  

Kaj van der Plas

Nieuws uit de kerkenraad
Nog steeds zitten we in een situatie dat het coronavirus niet onder  

controle is. En dus blijven de kerkdeuren nog even gesloten en is fysiek  

contact niet mogelijk. Gelukkig zijn de kerkdiensten via Kerkomroep  
digitaal goed te volgen op de laptop of de Ipad. Wij merken dat daar  

gelukkig veel gebruik van wordt gemaakt.
Als ik bedenk dat we binnenkort in de meidagen onze 75 jaar van de  

bevrijding groots wilden vieren en dat door het coronavirus helaas niet  

lukt, geeft ook dat een dubbel gevoel. Met name voor de ouderen  
onder ons zal het niet kunnen vieren en gedenken mogelijk een  

opgesloten gevoel opleveren.
De Kerkenraad vergadert nog steeds virtueel en dat  

is voor de sommigen nog een leerproces, maar het  

gaat steeds beter. Besloten is dat de ‘Kerkklokken  
van Troost’ blijven luiden op de woensdagen van

19.00 uur tot 19.15 uur. Als de wind gunstig is  
kunnen we dat thuis horen. Alle kerkdiensten
verlopen vanzelfsprekend toch even anders dan  
anders. We hopen echter dat jullie je toch op

afstand betrokken voelen en de diensten digitaal volgen. Elders in KC
staat de oproep om ervaringen en suggesties te delen. Uit de  
terugkoppeling van Kerkomroep.nl kunnen we opmaken dat het  

bezoekersaantal bij onze virtuele diensten groot is. Ik krijg daar toch  

wel een warm gevoel van.
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De afscheids- en bevestigingsdienst van de ambtsdragers zal worden  

verplaatst naar september. We hopen dat er dan nieuwe ambtsdragers  

zijn (penningmeester CvK en ouderlingen voor pastoraat en jeugd) en  
dat we dan met elkaar de dienst te kunnen vieren waarbij iedereen  

aanwezig kan zijn.

Zoals jullie wellicht weten is er een commissie die zich bezig houdt met  
de nieuwe stoelen in de kerk. Deze commissie is inmiddels tot een
keuze gekomen en we hopen dat we de volgende maand de nieuwe  
stoelen kunnen plaatsen. Zo hopen we het zitcomfort te verbeteren.
Het CvK zal met een voorstel komen voor de bestemming van de oude  
stoelen.
We hopen dat we elkaar binnen niet al te lange tijd weer in de kerk
kunnen ontmoeten, al is het (voorlopig) op gepaste afstand van 1,50
m. Wij houden het nieuws hierover vanzelfsprekend nauwlettend in de  
gaten. Tot zover blijven we de ‘coronaregels’ volgen en houden we
afstand. Blijf naar elkaar omkijken en stuur elkaar ter bemoediging  
eventueel een kaartje.

Namens de Kerkenraad,  

Gea Kruit, scriba.

Bijdrage voor de voedselbank
Het coronavirus heeft ons land en de hele  

wereld nog steeds in een stevige greep. Alle  

media staan er bol van. Het veroorzaakt veel  

angst, eenzaamheid, onzekerheid,  

schoolsluitingen, financiële- en nog veel  

meer problemen.

Eén van de zaken waar de diaconie juist nu  
mee te maken heeft, is dat het aanbod van
levensmiddelen bij de voedselbank terug loopt en dat het aantal
klanten juist toeneemt. De voedselpakketten worden kleiner en niet  

meer elke week is er een pakket beschikbaar.

De diaconie heeft de afgelopen tijd een paar royale giften mogen  
ontvangen, die bestemd zijn voor de voedselbank. Hartelijk dank hier
voor. Deze giften worden daar voor gebruikt, samen met ander  
diaconaal geld.
U kunt hierbij ook helpen, door een bijdrage te storten op rekening van  
de Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde nr. NL20RABO0315809191

Namens de diaconie.  
Hein van Assen.
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Mondkapjes
Vlak bij Paphos op het eiland Cyprus staat de  

Ayia Solomoni, een oude ondergrondse schuilkerk  

uit de tijd dat Christenen nog door de Romeinen  
vervolgd werden.

Boven de ingang van de "kerk" staat een  
eeuwenoude boom
In die boom hangen linten en zakdoeken,  
omdat de boom als levensboom omarmd wordt,
die de kracht heeft om zieke mensen te  
"genezen".
Met een knipoog naar die boom heb ik
voor de foto
mondkapjes in de boom gehangen.
Verlangen naar genezing, net als de oude boom  
bij Ayia Solomoni is het van eeuwen en
eeuwen… (foto: Petra de Roo)
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Dat de mensen in de zorg zich met hart en ziel inzetten voor  
medemensen die dat nodig hebben, wisten we natuurlijk allang.
Maar zoals zij ook in deze tijd hun best doen om anderen bij te staan,  

ook al brengt dat risico voor henzelf met zich mee, daar kunnen wij  

alleen maar enorm veel bewondering voor hebben.
Om onze bewondering te uiten en om hen te laten weten dat we achter  

hen staan, hebben een heleboel mensen in onze kerk, samen met heel  
veel mensen in andere kerken in heel Drenthe, de handen ineen  

geslagen om mondkapjes te maken, omdat daar een enorm tekort aan  

is. Op dit moment zijn er ruim 650 mondkapjes aan Buurtzorg



overhandigd, die ze verdeelt onder de teams waar het tekort het meest  

nijpend is.

Bijzonder hoe feestelijk ze er uit zien, terwijl de aanleiding zo ernstig  
is.
Ik vind er hoop uit spreken, dat we ons niet uit het veld laten slaan,  
maar aan het werk gaan, gemakkelijk of niet, omdat we hopen op een
toekomst waar weer een beetje kleur in zit, waar we weer de warmte
in mogen voelen van onze familie en vrienden die weer langs komen.  
De warmte die de mensen in de zorg uitstralen; we zijn ongelooflijk blij  

met jullie.

Kop d’r veur zeggen we hier.
En wij wensen de mensen in de zorg voor wie we dit gedaan hebben  
Gods kracht en bescherming toe, bij alles wat ze doen!
Bert Broers

Bevrijdingsdienst
13 april was het 75 jaar geleden dat Eelde  

is bevrijd.

Op zondag 19 april is hier aandacht aan  
besteed in de Dorpskerk, o.a. door twee  

familieverhalen, verteld door Sjoukje  

Boendermaker en Frieda van der Molen.

Het verhaal van Sjoukje ging over haar vader, ds Arnold, die in de  
oorlog predikant was in Paterswolde. Hij werd in het voorjaar van 1945
gearresteerd door de Sicherheitsdienst. Hij bleek betrokken bij het  
verzet. Op het nippertje ontkwam hij aan deportatie vanuit de
gevangenis in Assen.
Frieda verhaalde van haar tante die als verpleegkundige in Nederlands  
Indië een Jappenkamp overleefde en haar herinneringen optekende
met gerijmde verzen in een dagboek, dat onlangs in boekvorm is  
uitgegeven.
Tot slot was ds Kaj van der Plas te horen in het verhaal over
onderduikers in de Dorpskerk, dat door Ol Eel en het  
herdenkingscomité werd geproduceerd.
Deze indrukwekkende verhalen zijn uiteraard nog te horen via  

kerkomroep.nl
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Stuur eens een kaartje
In deze tijden van Corona hebben we veel minder  

contact met de buitenwereld.Voor sommige mensen  

geldt dat dubbel, omdat ze te maken hebben met  
preventieve maatregelen van instellingen waar zij  

verblijven, of omdat zij om andere redenen niet meer  
naar buiten kunnen en weinig of geen familie zien.

Daarom zouden wij jullie willen vragen om eens een  
kaartje te sturen.

Dat kan naar de adressen die hieronder vermeld staan, maar er zijn  

veel meer mensen die hun huis niet kunnen verlaten. Als jullie hen een  
kaartje willen sturen, kunnen jullie contact opnemen met

Sytske Koopmans, 06 22248333; koopmansboer@gmail.com 

Kaj van der Plas, 06 47135300; ds.vanderplas@gmail.com

Bert Broers, 06 51022449; kerkelijkwerker@dorpskerkeelde.nl

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

• Erwin Duisterwinkel, Roer 215 9733AW Groningen
• Suzie de Pater verblijft in Maartenshof, op 3D k.4, Schaaksport  

100
9728 PG Groningen

• Mevr. J. Noordam verblijft in de Westerkim op k. 231, 
Griendtsveenweg 11, 7901 EB Hoogeveen

Pastoraat

• Dhr. J.D. Westerhof is weer thuis.

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

van de gemeente naar:
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5 april
12 april
19 april
26 april

dhr. en mevr. Jonkheer- van der Mark  

mevr. C. Muskee- Musch en TUVO  

mevr. Janny Jelsma- Bultsma

mevr. Annie Kanon, medebewoners en verzorging van etage  
2 van Symphonie

mailto:koopmansboer@gmail.com
mailto:ds.vanderplas@gmail.com
mailto:kerkelijkwerker@dorpskerkeelde.nl


Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 29 mei, 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

De vlaghangt
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In Herinnering

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

Mevr Dekker – van Es

Geboren:  
10-03-1930

Overleden:  
08-04-2020

Ik weet aan wie ik mij vertrouwe,  

al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe:  
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven  
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag mij hier gegeven,  
U hoger, reiner loflied toe.

Vesper
Eeuwenlang bestaat al een bepaald  

patroon(liturgie), dat het ritme van de dag  

(getijden) het ritme van De Dorpskerk is te mooi  
om er niet zo nu en dan binnen te gaan. Dat is  

meer dan er langs lopen, fietsen, rijden en te  
zien hoe eenvoudig en mooi. Binnengaan kan  

omdat je meezingt in de projectcantorij, of  

omdat je tijdens de (zomerse) openstellingen  
zomaar een keer, of omdat je op zondagmorgen  

tijdens de kerkdienst bijna als vanzelfsprekend  
aanwezig bent. Rouwen of trouwen gebeurt ook

in de dorpskerk en dopen en zo nu en dan een cantatedienst. Of vraag
je soms de koster of je zomaar even binnen kunt kijken, als zij er toch
zijn om de Dorpskerk zo gastvrij mogelijk te laten functioneren.

Momenteel kan dat allemaal niet. Daarom worden nu ook de
vespers, iedere laatste zondag van de maand om 7 uur ’s avonds, via  

de website www.kerkomroep.nl uitgezonden. Anders dan anders is nu  
de stilte, anders nog dan in een lege kerk. En ook nu toch maar wel  

muziek, orgel, Vincent speelt zo mogelijk nog mooier dan hij anders  
ook al doet. Er wordt momenteel niet gezongen in de vesper. Er wordt  

wel gebeden(wereld, dorp, anderen, jij), hartstochtelijker?! Er wordt  

gelezen, Bijbelse woorden die al eeuwenlang klinken, en toch als  
verrassend bij de tijd, gehoord kunnen worden. Een kaarsje aansteken
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kan ook, nu vooralde zondag (begin van de avond) volgt. Om die reden  

is er op die zondag, op dat tijdstip in de Dorpskerk een vesper.

Een aantal vesperseizoenen geleden was er aandacht voor 10  
eigentijdse deugden (Alain de Botton) in de vespers. Om in je te laten  
gaan of die in deze tijd actueel zijn.

Veerkracht: tegenslag is deel van het menselijk leven en een  

houding vinden om daar mee om te gaan.

Empathie: moed en durf om je te verplaatsen in een ander  
(‘omzien naar elkaar’).
Geduld: geduldig wachten op creatieve oplossingen van anderen  
en van onszelf.
Opoffering: eigen voordeel behalen, ieder voor zich ?, wie  
weet/God weet kunnen we onszelf en het eigen belang overstijgen
uit liefde, om liefde.
Beleefdheid: een vorm van beschaving en tolerantie (‘open naar  
de samenleving’).
Humor: kan een beperkte blik verruimen.
Zelfbewustzijn: anderen niet aankijken op wat aan/in jezelf ligt.  

Vergeving: samenleven is ook elkaars fouten door de vingers  
kunnen zien, samen nieuwe levensruimte te ontdekken.

Hoop: als morgen de wereld zou vergaan, vandaag een boom  
planten (Luther).
Vertrouwen: vertrouwen en wagen, wezenlijk onderdeel van leven  
en samenleven.

De Psalm van de zondag vormt doorgaans het geestelijke hart van de  

Vesper. Daar even bewust bij stilstaan en weer verder gaan. Tot nu toe  
iedere laatste zondag van de maand om 7 uur ’s avonds in de

Dorpskerk, de laatste tijd alleen ‘bij te wonen’ via de  
Dorpskerkwebsite.

Intussen is er nog een relativerende ontdekking dat momenteel  
de kerkdiensten op Zondagmorgen door evenveel mensen (kunnen)  

worden bezocht dan er anders ook altijd al in de vesper komen. Zonder  

ochtenddienst en vesper te vergelijken is het een onverwachte  
bijkomstigheid van deze tijd dat het inzicht (uitzicht!) bevestigt dat de  

beleving er meer toe doet dan het aantal mensen dat erbij aanwezig is.

Jaap Koopmans, 0503095503 j.koopmans52@kpnplanet.nl 

Tom Stellingwerf, 0503095820 t.stellingwerf@home.nl

mailto:j.koopmans52@kpnplanet.nl
mailto:t.stellingwerf@home.nl


Evalueren on-line kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn de afgelopen weken doorgegaan, via  

kerkomroep. Graag willen we het zo goed mogelijk doen. Voor jullie die  

kijken en luisteren. Daarom willen we jullie vragen je ervaringen te  
delen.

(meer dan) 500 ‘kerkgangers’
We zijn als kerkenraad en als online-kerkdienstmakers heel blij dat we  
per week meer dan 500 mensen bereiken via kerkomroep. We weten  

(nog) niet waar deze mensen allemaal vandaan komen. Dat de  

diensten mensen buiten Eelde-Paterswolde en Eelderwolde bereiken,  
ook uit de dovengemeenschap, is wel zeker.

een vorm van contact
De online kerkdiensten zijn een vorm van contact, van verbinding. Zo
proberen we ze in beeld te brengen en vorm te geven. De voorganger  
kijkt in de camera. De zangers maken van de liederen toch een  

beleving, omdat je voor je scherm thuis waarschijnlijk niet mee zult  

zingen.

standaard of te lang?
Een online kerkdienst vraagt waarschijnlijk een andere vorm van  

aandacht van jullie. Bekend is dat mensen voor een scherm vaak wat  
korter geconcentreerd kunnen zijn dan ‘live’. Tot nog toe hebben we de  

gewone duur van de erediensten aangehouden: alle verschillende  

elementen. Met uitzondering van de collecte en vertrek/aankomst van  
de kinderen natuurlijk.

bereikbaarheid kerkomroep en doventolk
De tolk in beeld begint voor de meeste mensen te wennen. We horen  
nog wel dat het soms niet (meteen) lukt om in te loggen op de  

beeldregistratie via kerkomroep, als de dienst online staat. Helaas  

kunnen we daar niet zoveel aan doen, behalve aangeven dat de dienst  
vanaf 10.00 nog lange tijd te vinden is op kerkomroep: je kunt dus op  

een later moment kijken. Luisteren werkt altijd. Overigens zullen we  
ook gaan experimenteren met het aanbieden van de beeldregistratie  

via het YouTubekanaal van de Dorpskerk.

onze vraag
We staan te springen om reacties. De feedback die we na de diensten
via de ‘kerkmobiel’ krijgen helpt en steunt! Maar ook van de mensen  
die geen bericht sturen horen we graag. Zou je daarom eens willen
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mailen wat je van de diensten vindt? Denk aan: lengte, beeld,  

woorden, muziek, gebeden, moment voor de kinderen…

Mail je reacties naar ds.vanderplas@gmail.com of stuur een briefje  

naar ’t Loughoes.

P.S. je kunt ook reageren via de Kerkmobiel natuurlijk! Stuur een app  

of SMS naar 06 17 33 73 15

Een bedankje

Mede namens mijn man heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen  
en de kaart met zoveel namen.
Na 3 weken ziekenhuis en 4 weken voor revalidatie in "de Brink" is  
mijn man weer thuis voor verder herstel.
We volgen de kerkdiensten via de I-pad.

Jan en Gea Westerhof

Dag allemaal,

Afgelopen zondagmorgen werd ik blij verrast met de bloemen uit de  
kerk!
Geweldig dat jullie zo meeleven! Het deed me erg goed, vooral in deze  
nare periode van isolatie!
Mooi weer en toch niet er even uit mogen is heel zwaar. Niemand op  

bezoek.

Daarom was dit zo fijn! Hartelijk bedankt!  
Janny Jelsma-Bultsma
Hooiweg 18 N, Eelde
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Het is gelukt

Het is gelukt! De beoogde opbrengst van de kerkbalans 2020 is  

gehaald.

Het college van kerkrentmeesters bedankt iedereen die zich daarvoor  
heeft ingezet. Uiteraard alle gemeenteleden die hun bijdrage hebben  

overgemaakt of een financiële toezegging hebben

gedaan. En ook allen die hebben meegewerkt aan de  
bezorging van de enveloppen.

Dick Boersma

Reacties op oproep om hulp
In maart hebben jullie een brief ontvangen waarin u werd opgeroepen  

om het te melden als u of iemand in uw omgeving vanwege de  

Coronamaatregelen in het nauw komt, of als hulp kunt bieden aan deze  
mensen.

De reacties hierop waren overweldigend en hartverwarmend. Van alle  
kanten is hulp aangeboden.
Veel van deze mensen konden worden ingezet bij de Voedselbank die  
in de problemen kwam, omdat vrijwilligers boven de 70 daar omwille
van hun eigen veiligheid niet meer konden worden ingezet.
Er is ook gereageerd op de vraag of u iemand in de omgeving kent die  
misschien hulp nodig heeft en waar nodig is actie ondernomen.
Veel minder is er aangegeven dat mensen zelf hulp nodig hebben. Wij
hebben de indruk dat veel mensen een beroep kunnen doen op familie

of mensen in de eigen omgeving en daar zijn wij heel blij om.

Mocht u onverhoopt toch in een situatie zitten waar u hulp nodig heeft,
aarzel dan niet om dat te laten weten.

Iedereen hartelijk dank!  
Bert Broers
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Collecteopbrengsten

2020

02 feb

Collectedoel

Kerk in aktie. Werelddiaconaat

Opbrengst

€ 179,49
Eredienst € 78,65

09 feb Plaatselijke ondersteuning € 148,05

Eredienst € 95,60

16 feb Kerk in aktie € 189,15
Eredienst € 91,20

23 feb Kerk in aktie € 159,80

Eredienst € 76,65

26 feb Collectie t.b.v. Moldavië € 320,05

01 mrt Kerk in aktie. Voorjaarszending € 170,54
Eredienst € 87,55

08 mrt Plaatselijke ondersteuning € 141,35
Eredienst € 97,85

15 mrt Kerk in aktie. Noodhulp € 61,50

Eredienst € 14,00
22 mrt Kerk in aktie. Buitenl. Diaconaat € 47,00

Eredienst € 25,00

29 mrt Kerk in aktie. Werelddiaconaat € 2,00
Eredienst € 2,00

Mrt Sinaasappelaktie € 812,90

Kerkvervoer
De coördinatie van het kerkvervoer lag in handen van Marten van der  

Molen en Johanna en Henk Lieben. Ze hebben te kennen gegeven deze  

taak over te dragen aan Harry Koops.
Marten, Johanna en Henk, dank voor jullie inzet. Harry, fijn dat je deze  

taak over wilt nemen. Zodra er na de Coronacrisis weer gekerkt mag  
worden en u heeft kerkvervoer nodig, dan kunt u Harry Koops bereiken  

op telefoonnummer: 06-53825094.
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Puzzel
Deze puzzel gaat als volgt: Vul de antwoorden in, de middelste letter is  

gegeven.

Gelijke cijfers, gelijke letters. Succes! Ina Rawée.  
cgrawee@gmail.com
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1. rauw 2. meloen 3. wildpark 4. slingeren 5. geven 6. etude 7.  
uitspansel 8. opdracht 9. aannemen 10. uitleven 11. handgreep.

De oplossing aprilpuzzel was: kerkomroep. nl

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 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

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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