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Kerkdiensten in de komende periode

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden:

06 sept 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas reserveren

13 sept 10.00 uur ds. Gerrit de Haan

uit Oosterzee

20 sept 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Startzondag

Bert Broers Afscheid/bevestiging
ambtsdragers

27 sept 10.00 uur ds. Kaj. v.d. Plas

27 sept. 19.00 uur Liturgen Vesper

04 okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas reserveren

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

Kerkomroep uitgezonden en zijn vanaf 6 sept bij te wonen  

via opgave bij de scriba

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

‘De scholen zijn weer begonnen’
Deze vlaggen hangen zichtbaar op verschillende plekken in het dorp.  

De vakantieperiode is dan nu echt voorbij, het normale ritme moeten  

we weer te pakken gaan krijgen. Maar ja, wat wordt nu het normale  
ritme? De vakantieperiode was voor velen beduidend anders, scholen  

draaien weer volop, maar wel aangepast, beroepsonderwijs doet veel  
online, werken gaat vanuit huis of anderszins thuis zijn is stiller door  

geen of minder bezoek. Bent u al zover dat het ‘nieuwe normaal’ als  

een normaal ritme voelt?
Toch starten er weer allerlei activiteiten op, al dan niet in aangepaste  

vorm. In dit nummer van Kerkelijk Contact kunt u lezen over de  
beperkte mogelijkheid om weer naar de kerk te gaan, over hoe deze  

keer de startzondag zal gaan. Helaas kunnen nog niet alle activiteiten  

doorgang vinden.

Mondjesmaat komen er weer momenten van ontmoeten en samenzijn.  
Geniet daarvan, maar doe het veilig op 1,5 meter afstand.
Namens de redactie wens ik u een gezonde start van het nieuwe  
seizoen.

Editha Huisman
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“Gewoon”

Hoe beleeft u deze tijd?
Dat is tegenwoordig de vraag waarmee menig pastoraal bezoek begint.
We hebben allemaal anders geleefd. Bij ons thuis merkten we hoe
groot de veranderingen waren sinds het “coronatijdperk” ergens in  

maart begon. Dat begon de eerste week al. Ik liep rond met een  

hoestje. Het mocht geen naam hebben. Maar waar ik normaal  
gesproken “gewoon” aan het werk ging, bleef ik nu thuis. Omdat dat  

voorschrift werd.
Je zou maar corona hebben en anderen besmetten. Nou was het  

natuurlijk geen corona. Tenminste dat was wat ik dacht. Maar het laten  

testen kon niet: er waren geen testen. Bovendien zou ik dan na ieder  
bezoek mijn handen moeten ontsmetten voordat ik naar iemand anders  

ging. Maar desinfecterende materialen waren nergens meer te krijgen.  
En naar wie had ik moeten gaan, nu het dringende advies was om thuis  

te blijven? Nou had ik thuis ook nog wel dingen te doen voor mijn  

werk, maar omdat ik gewend ben mensen te bezoeken voelde dit toch  
als spijbelen.

Thuis kan ik zoveel aanspraak hebben als ik wil. Want Arjan en Daniël,  
onze zoons van 20 en 17 jaar waren ook thuis. De scholen hadden hun  

lessen geannuleerd. Met horten en stoten kwam voor hun online-

onderwijs op gang en zo gingen zij naar hun eindexamens toe. De  
diplomering was in kleine kring of we maakten het mee via een  

internetverbinding. Hun verjaardagen werden in superkleine kring
gevierd. Alleen Helma bleef “gewoon” naar haar werk gaan, omdat zij  

in de zorg werkt en zorg is nu eenmaal onmisbaar. Maar ook haar werk  

veranderde compleet, door alle maatregelen.
En zo zult u allemaal uw verhaal hebben. De één zal – net als wij –

veel meer te midden van familie geleefd hebben. En soms is dat fijn en  
soms ook niet. Je bent gewend aan een bepaald evenwicht van elkaar  

zien en contact hebben met anderen en opeens word je wel heel erg  

op jezelf en op je gezin teruggeworpen.
Anderen van ons zullen het weer anders  

beleefd hebben; hoevelen van ons zaten er  
noodgedwongen thuis, zonder dat er  

iemand op bezoek kon komen.

En niemand die er wat aan kon doen. En
hoe gelukkig waren we als we een  

mogelijkheid hadden om dit te doorbreken.

In die hele situatie van “intelligente  
lockdown” bewoog zich mijn werk voor
Dorpskerk Eelde ook. Een kerk die zich net
als alles en iedereen voor een situatie
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geplaatst zag, die we nooit eerder hebben beleefd. Een kerk met een  

kerkenraad, bestaand uit mensen die allemaal weer hun eigen situatie  

thuis en op het werk hadden en daar het beste van moeten zien te  
maken.

Ook voor de kerk zelf.
Alle regels die de overheid ons  
gaf, de eigen situatie waarin
iedereen in leeft, de richtlijnen  
van de PKN, ze kwamen allemaal
bijeen in de

kerkenraadsvergadering, die óók al niet was zoals we gewoon waren:
een vergadering waarin iedereen thuis zat en we via het beeldscherm

met elkaar moesten zien te communiceren.

Hoe besluit je of je kerkdiensten wilt blijven houden? Wat mag er wel
en wat wordt afgeraden? Wat is het effect van samen zingen? Wat  
gebeurt er als er iemand corona oploopt omdat diegene in de  

kerkdienst of bij een andere activiteit is geweest en is dat dan iemands  
eigen verantwoordelijkheid? Maar zelf voelen wij ons als kerkenraad  

toch ook verantwoordelijk?

We vonden in ieder geval dat we alle activiteiten die niet absoluut  
noodzakelijk zijn beter konden cancellen. Het is eenvoudigweg té
lastig om ze door te laten gaan, zonder dat je in aanvaring komt met 
de  richtlijnen van het RIVM en van de PKN (en die richtlijnen zijn er
natuurlijk ook niet zomaar). Vandaar dat er in ’t Loughoes überhaupt  
geen activiteiten zijn. Alleen de kinderkerk en de jeugdkerk gaan weer
starten, omdat in de laatste richtlijnen van het RIVM opgenomen is dat  
kinderen en jongeren veel minder risico’s lopen.
In dat spanningsveld hebben we het afgelopen half jaar geopereerd.
Daar zitten we op dit moment nog steeds in en in datzelfde  
spanningsveld moeten we zien hoe we het komende seizoen samen  

kerk willen zijn. In een wereld waarin we niet weten welke kant het uit  
gaat. Zitten we volgende maand in de tweede coronagolf waar iedereen  

het over heeft? En hoe ziet die golf er dan uit? Is het misschien (en dat  

hoop ik toch zo) minder ernstig dan wat ons dit voorjaar overkwam?
Zou er misschien een vaccin komen? Zijn er mogelijkheden om u als  

gemeentelid bij de besluiten te betrekken en hoe moet dat in een tijd  
waarin nieuwe maatregelen worden afgekondigd en ingetrokken en die  

door de Dorpskerk vaak op korte termijn in beleid moet worden  

vertaald. Hadden we u beter in de besluitvorming kunnen betrekken?  
Achteraf misschien wel. Maar in deze situatie die wij zelf ook nooit  

eerder hebben meegemaakt en die voor iedereen onzekerheid met zich  
mee brengt is dat altijd lastig.
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Gelukkig gebeurden er ook dingen wél: er was de Pinksterkaartenactie,  

we hebben onlinediensten en in de diensten van Kaj zien we hoe die  

diensten ook anders ingevuld kunnen worden.
Er ging een brief rond, waarin we aan konden geven of we hulp konden  

bieden of juist nodig hadden. En heel veel mensen die zich aanboden  
konden zich verdienstelijk maken in de TUVO. We hebben mondkapjes  

gemaakt en naar de Thuiszorg gebracht en later verkocht voor  

Oeganda. En het pastoraat, het omzien naar elkaar: het is er nog  
steeds en we horen hoe contacten in sommige buurten en ook tussen  

de Dorpskerk en andere maatschappelijke organisaties, zoals TRIAS en  
Zorgplein Noord intensiever zijn geworden. En misschien kunnen we  

nog wel veel meer doen. Uw ideeën daarover zijn natuurlijk altijd  

welkom!

Laten we er het beste van maken in deze tijd van “het nieuwe gewoon”
dat zo ongewoon voor ons is. Kop d’r veur zeggen we dan. Laten we  

vooral in contact met elkaar blijven en bovenal.

Blijf gezond!

Bert Broers

Startzondag

Startzondag 20 september 2020 – Het goede leven
Hoe maak je een goede start met elkaar in deze nieuwe  
omstandigheden? We hebben gekozen voor een kerkdienst gebaseerd  

op het thema van de Protestantse Kerk: Het goede leven. Waarin  
centraal staat hoe ons leven zin krijgt juist waar we ons met elkaar  

verbinden.

Als afgeleid thema voor de dienst en voor activiteiten het komende
kerkelijk seizoen kozen we ‘Een goed begin’. Tijdens de dienst, die live  
wordt uitgezonden, neemt een aantal ambtsdragers afscheid en  

bevestigen we een nieuwe diaken (hoera!). We nemen afscheid van  
Marike Hoekstra (jeugdouderling), Sytske Koopmans (ouderling  

pastoraat) en diakenen Jan-Menno Medendorp en Liesbeth Roelfsema.  

Greet Tillema bevestigen we als diaken.

Via de kerkmobiel (06 173 373 15) kun je vanuit huis live reageren en  
bijdragen aan de dienst (doen!)
Er is kinderkerk en jeugdkerk.
Houd de website en de e-mail in de gaten. En wil je de kerkdienst  
bijwonen, meld je dan aan via de scriba.

We zien je (jij in ieder geval ons) de 20e!  

Bert Broers & Kaj van der Plas
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Bijwonen kerkdiensten
Met ingang van de dienst van 6  

september is de Dorpskerk onder  

voorwaarden weer beperkt open voor  
kerkgangers. Dat wil zeggen:

éénmaal per 14 dagen en maximaal  
30 kerkgangers.
De dienst van 13 september zal  
alleen uitgezonden worden via
Kerkomroep,
de dienst van 20 september is weer  
toegankelijk voor kerkgangers en zo  

steeds om en om. Bijwonen kan  

alleen via aanmelding vooraf.

Inleiding
We kijken uit naar de periode dat de  
dreiging van Covid-19 voorbij is. Een
periode waar de tekst van het lied  
hiernaast naar verwijst.
Toch missen wij de fysieke vieringen.
Per 6 september willen we daarom  

het aantal aanwezigen bij de  
kerkdiensten uitbreiden.

Wij volgen hierbij de richtlijnen van  

het RIVM en de adviezen van de  
landelijke PKN.

Wat kan je verwachten?
Rekening houdend met de 1,5 meter maatregel passen er maximaal33  
personen in het kerkgebouw. En er zijn meer verschillen met wat we  

gewend waren!

- In de kerk staan ruim 30 stoelen opgesteld met een onderlinge  
afstand van 1,5 meter.

- Voor, tijdens en na de viering zijn we stil.
- Er wordt door anderen gezongen; zelf zingen we niet mee.
- Na de zegen luisteren we in stilte naar muziek.
- De viering is gedeeltelijk live en gedeeltelijk op het scherm.

‘t Loughoes is dicht, er is dus geen koffie na de dienst.
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Hoe kan je je aanmelden?
Aanmelden is mogelijk tot elke donderdag 12.00 uur via  

scriba@dorpskerkeelde.nl of via je contactpersoon. Wanneer er plaats  

in de kerk is, ontvang je een bevestiging. Binnenkort zal er een app  
komen waar je je kunt aanmelden. Kijk op de website hoe dat werkt,  

dan wordt het nog gemakkelijker.

Wat zijn de maatregelen?
- Blijf bij corona-gerelateerde klachten thuis en meld je direct af  

via scriba@dorpskerkeelde.nl of bij je contactpersoon.
- Houd vooraf, tijdens en na de kerkdienst 1,5 meter (2  

armlengtes) afstand.
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst, houd je jas bij je.
- Controleer de aanwezigheidsregistratie en zet wanneer je dat  

wilt je naam op de bloemenkaart.
- Kies een lege stoel zo ver mogelijk vooraan in de kerkzaal en  

volg de aanwijzingen op de vloer.
- Wees stil in verband met de opname van de kerkdienst.
- Zing niet mee.
- Blijf na de zegen zitten en wacht op aanwijzingen hoe het  

gebouw te verlaten.
- Volg altijd de aanwijzingen van de ouderling van dienst op.

Naast deze kerkdiensten doen we als kerkenraad mèt anderen wat  
mogelijk is, zoals:

- Online kerkdiensten en kinderkerk organiseren
- Online overleggen houden
- Live jeugdkerk en clubwerk
- Live en telefonisch pastoraat
- Een aangepaste startzondag op 20 september

Voor dit alles hebben we gebruiksplannen voor het kerkgebouw en ‘t  
Loughoes gemaakt (zie de website).

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Actuele  

informatie wordt altijd in de afkondigingen gegeven, de zondagsbrief  

en de website onder het kopje nieuws.
Mocht je gemeenteleden of andere dorpsgenoten  

kennen van wie je weet dat ze deze informatie ook  
graag willen weten… informeer ze graag en gerust.

Namens de Kerkenraad

met vriendelijke groet,
Gea Kruit, scriba
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Nieuws vanuit de Kerkenraad
De scholen zijn weer  

begonnen, wat inhoudt dat  

voor de meesten van ons de  
vakantie weer voorbij is. De  

afgelopen weken stonden  
voor een groot deel in het  

teken om deze ‘Corona

periode’ goed door te komen  
met name ook vanwege de  
hoge temperaturen. Met
meer normale temperaturen beginnen we nu onze dagelijkse
(kerkelijke) activiteiten weer op te pakken.
‘Het is een bijzondere tijd en je begrijpt dat de vergadering van de  
Kerkenraad volledig in het teken stond van het organiseren van de  

komende kerkdiensten en de maatregelen die we moeten nemen’. Dat  
schreef ik in het Kerkelijk Contact van 27 maart van dit jaar. Wie had  

kunnen bevroeden dat we nu nog steeds in een ‘Corona’ periode  

verkeren en we ons nog steeds moeten buigen over de mogelijkheden  
van de kerkdiensten.

Maar er is een lichtpuntje. De Kerkenraad heeft besloten dat het met  
ingang van 6 september mogelijk is een aantal kerkdiensten, inclusief  

de vespers, fysiek bij te wonen. Je leest in Kerkelijk Contact hoe men  

hiervoor wordt uitgenodigd en hoe dit verder in zijn werk gaat. Want  
de 1,5 meter afstand blijft, we kunnen tijdens de dienst niet zingen en  

koffiedrinken na de dienst zal helaas (nog) niet plaats kunnen vinden.  
We willen graag dat de online diensten voorlopig ook van kracht ook  

blijven bestaan omdat heel veel mensen hiernaar kijken. Deze diensten  

worden enthousiast ontvangen.

Welke data de betreffende diensten fysiek toegankelijk zullen zijn lees  
je zoals gezegd verder in dit Kerkelijk Contact.
Het is helaas nog niet mogelijk is om de koffieochtenden op de
woensdagen in ‘t Loughoes te organiseren, waarvan we weten dat er  
erg veel behoefte aan is.
We willen echter wel de mogelijkheid bieden om op  

woensdagochtenden de kerkdeuren te openen. Gewoon om er even te  
zijn of een kaarsje aan te steken. In de praktijk zal blijken of hier  

behoefte aan is.

Ik verzoek je goed kennis te nemen van de informatie in het Kerkelijk  
Contact en eventueel op de website. Daarnaast kunt je ook de  

contactpersoon in je wijk benaderen voor nadere informatie.

Het nieuwe seizoen is zoals gezegd weer begonnen en dat betekent  
een startzondag op 20 september. Ook dat wordt een uitdaging om
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deze anders te organiseren. Daarnaast zal ook de afscheidsdienst van  

de ambtsdragers, die binnenkort zal plaats vinden, anders dan anders  

zijn. Dat brengt me op een punt dat we nog steeds op zoek zijn naar  
nieuwe ambtsdragers en dat geeft ons nog wel enige zorg. Ik hoop dus  

dat er mogelijk een lezer onder jullie is die zich alsnog geroepen voelt  
om ons team te versterken als penningmeester of jeugdouderling.

Fijn om tot slot te kunnen melden dat er dus een beetje beweging zit in

de omgang met elkaar en we hopen dan ook dat wij jullie spoedig weer
fysiek op enigerlei wijze in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Namens de kerkenraad,  
Gea Kruit, scriba.

De Dorpskerk open op woensdagochtend
Mis je de sfeer van het kerkgebouw? Maak dan gebruik van de  

mogelijkheid om wekelijks even in de kerk te zijn. Houd daarbij wel  

rekening met een paar aanwijzingen.

Vanaf de week van 6 september is de Dorpskerk iedere  
woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 geopend voor bezoek.

Behalve wanneer er een uitvaart is: dan is het niet mogelijk de kerk te

bezoeken. Er is dus een kleine kans dat je voor een ‘dichte deur’ komt
te staan.

We gaan ervan uit dat het geen storm zal lopen. Toch vragen we je  

om, als je komt, zelf op te letten of je voldoende afstand bewaart tot  
andere bezoekers.

Ontsmet bij de ingang je handen bij de handdesinfectieautomaat en  

verlaat de kerk via de zijdeur in het koor.

We organiseren geen ontmoetingsactiviteiten tijdens of rondom de  

openstelling. We vertrouwen erop dat ‘er even zijn’ al veel betekent.

In september is de Dorpskerk dus op de volgende woensdagochtenden

open voor bezoek:

9, 16, 23 en 30 september.
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Kloosterbezoek

Kloosterbezoek 11 t/m 14 september 2020.
Het is verleidelijk om hetzelfde KCstuk als vorig jaar opnieuw  

onveranderd te plaatsen. Want is er wel zoveel veranderd in een jaar  

als het gaat om kloosterbezoek? Toch is het anders meer nog dan dat  
er een jaar voorbij is. Want het is ook het jaar waarin Ds. Herman van  

Vliet overleed. Hij was, al weer lang geleden, de initiator van zulke  
kloosterbezoeken. Inspirerend onderdeel van mee door hem bloeiend  

kerkelijk gemeenteleven.

Binnenkort gaat er weer een groepje ( vijf vrouwen en drie mannen)  
naar Egmond toe voor vier intense dagen. Er heerst daar een  

weldadige rust die nodigt tot bezinning. Op wat ?, ja op wat, op altijd  
weer nieuwe of hernieuwde kijk op leven en levensovertuiging.

In de abdij van Egmond volgen we de gebedstijden; ’s Ochtends om 6  

uur Lezingendienst(metten), 7.30 uur Ochtendgetijden(lauden), 9.30  
uur Eucharistieviering, 12.30 uur Middaggetijden. Middageten in stilte  

samen met de monniken. 17.00 uur Avondgetijden(vespers) en om

20.00 uur Dagsluiting(completen) Tussendoor is er een door onszelf  
samen ingevuld eigen programma.
Deze keer valt het kloosterbezoek in het weekend en daarbij zullen we
ook rekening moeten houden met een Coronaprotocol. Als groep  

spreken we in kleine kring over godsdienstige beleving, wat ons hoog  

zit, wat ons aan het hart gaat, wat ons raakt (tot in de ziel).
We gaan vrijwel zeker ook wandelen langs het Noordzeestrand van  

Egmond aan zee, we bezoeken het museum Kranenburgh in Bergen  
(“De Luchten van de Bergense school”) en we drinken ’s avonds een  

glas. Hartstochten en zielenroerselen komen ter sprake. Soms zijn er  

dromen, eventueel ook dagdromen en nachtelijke waarover men liever  
niet spreekt.

Kortom 4 dagen die ondanks het strakke getijdenrooster niet op elkaar  
lijken en drie nachten in een heel andere omgeving. Sommigen van ons  

komen als herboren terug, anderen als dezelfde die ze waren en toch  

niet. Als altijd worden het vast weer bijzondere dagen.

Namens de kloostergroep,  

Jaap Koopmans.
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Avondgebed /Vesper

Het avondgebed/de vesper in de Dorpskerk.
“Wekelijks komen we als kerkelijk gemeente op zondagmorgen bij  

elkaar en dan komt het leven langs in alle variatie en toonaarden.  

Binnengaan in de Dorpskerk, opstaan en In beweging komen, zingen  
en klagen, begroet worden en moed verzamelen, luisteren,  

leren(Godsdienst oefenen), antwoord geven, danken en bidden, stil  
worden, samen eten en gemeenschap vieren, geZegend worden,  

opstaan en opnieuw in beweging komen. Zo ongeveer alles wat het  

leven levenswaard maakt.”

Zo begon vorig jaar een artikel over de maandelijkse vespers in de  

Dorpskerk. Dit jaar is het anders door Corona en ook weer niet zoveel  
anders. Want wat in een ‘gewone’ kerkdienst voorheen gebeurde en  

hopelijk snel weer mogelijk is, gebeurt ook in het avondgebed/de  

Vesper, alleen meer ingetogen en sober: een Bijbeltekst, bidden,  
zingen en luisteren naar (orgel)muziek. Inspirerend en aanstekelijk.  

Zonder dat de vergelijking helemaal opgaat heeft de huidige  
Zondagmorgenviering wel iets van een Morgengebed. Gezien het aantal  

aanwezigen en de gevulde eenvoud. Om het via PC, laptop, tablet of  

hoe dan ook mee te maken is, anders dan anders, toch een bijzondere  
belevenis.

Eerste van de avondgebeden/vespers van het komende seizoen is op
zondag 27 september, en daarna weer iedere laatste zondag van de  
maand ’s avonds 7 uur in de Dorpskerk. Het is mogelijk om tijdens het  

avondgebed een kaarsje te branden. Aandachtspunt van licht en vuur  

om iemand of om iets wat raakt. Symbool van troost en moed.
Iedereen is welkom. Aanmelding gaat zo nodig op dezelfde manier als  

de zondagmorgenvieringen. En de vespervieringen zijn ook weer online  
te volgen.

Jaap Koopmans,  

Tom Stellingwerf

De avondgebeden/vespers in de Dorpskerk blijven kwetsbaar, want  

eigenlijk zijn er niet genoeg ‘liturgen’ om het jaarrooster rond te

krijgen. Meestal wordt er voorbereid in koppels van 2, die dan ook de
lezingen (volgens rooster) en de gebeden uitspreken op de  

zondagavond.

Wij kijken uit naar gemeenteleden die deze taak een keer per jaar
willen vervullen. Je kunt je opgeven, alleen of eventueel ook alvast  

samen met iemand om een koppel te vormen. Voor informatie en  
belangstelling. 0503095503 / 0503095820 of mobiel 0646476130
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Stoelendans
Vanwege de Covid19 maatregelen waren we voor het kerkje in 't  

Woudt in gemeente Schipluiden provincie Zuid Holland op zoek naar  

een aanpassing om in ons kleine kerkje toch verder te kunnen met de  
1,5 mtr verplichting.

Ik had een zoekvraag uitgezet op Marktplaats, en daar kwamen opeens  
de stoelen van Eelde in beeld. Exact dezelfde stoelen waarvan we al  

een aantal in onze kerk in gebruik hadden.

Na een telefonisch contact  
met Peter Dijk heb ik  

ruggespraak gehouden  
met onze CVK en daarna  

een bod uitgebracht op  

jullie stoelen, De volgende  
dag hadden we een deal.

Op zaterdag 4 juli zijn we  
in alle vroegte vertrokken  

en kwamen we rond 10  

uur aan in Eelde waar we  
door Peter en Marjan

opgewacht werden met koffie en koek. De stoelen, planken en kussens  
pasten gelukkig allemaal in de vrachtauto en rond 15.00 uur konden  

we thuis lossen in de tijdelijke opslag.

Op maandag 3 augustus zijn bij ons alle banken eruit gegaan, allemaal  
naar een nieuwe bestemming. De stoelen passen perfect in onze kerk  

en we hopen er voorlopig véél plezier van te hebben.

Bijgaand een paar foto's zodat jullie

kunnen zien hoe het is geworden en

waar 't Woudt ligt.

met vriendelijke groet,

Leen Steenks, Koster kerk 't Woudt

telefoon 06 21676343
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Nationale veteranendag
Op 27 juni jl. was het de Nationale Veteranendag. Op de Nationale  

Veteranendag toont de maatschappij zijn erkenning en waardering voor  

de inzet van Nederlandse veteranen.
Ook vanuit de Dorpskerk Eelde zijn de inwonende veteranen van  

Thuisbasis Veteranen aan de Oosterbroek erkend en gewaardeerd.  
Namens de gemeente van de Dorpskerk Eelde hebben al onze  

veteranen een boodschappen tegoedbon ontvangen met een erg royaal  

bedrag daarop en voor de gemeenschappelijke ruimte een mooie bos  
bloemen.

Deze lokale aandacht, erkenning en waardering is door onze veteranen  
als zeer prettig ervaren en is met veel enthousiasme ontvangen. Zeker  

ook omdat alle georganiseerde lokale veteranendagen i.v.m. het  

COVID-19 virus waren afgelast.

Het is fijn voor hen om deze positieve benadering te ontvangen, zeker
ook omdat niet iedere veteraan zelf inzicht heeft dat hun inzet en  

opoffering meerwaarde heeft gehad voor de internationale  
gemeenschap of de bevolking van het land waar ze zijn uitgezonden.  

Dit ontstaat grotendeels door de slechte ervaringen die ontstaan zijn  

vanuit de opgelopen trauma`s.

Dit soort acties geven een stukje acceptatie en besef dat er echt  

waardering is.

Namens al onze veteranen en het personeel van Thuisbasis Veteranen  
(ook allen veteraan) hartelijk dank voor deze fijne geste!

Erik Vels
Thuisbasis Veteranen.

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 25 september, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl.

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes  
deponeren o.v.v. “redactie KC”.

Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor  

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email:  

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
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Bericht voor kinderen en de jeugd

De kinderkerken jeugdkerk gaan weer (voorzichtig) van start!

De afgelopen maanden heeft het werk van de kinderkerk op een laag  
pitje gestaan. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk invulling te
geven aan de kinderkerk in de periode dat kerkdiensten alleen digitaal  

te bezoeken waren. Dit hebben we gedaan door het programma van  

Bijbel Basics dat we tijdens de kinderkerk gebruiken nu online met
elkaar te delen. Ook zijn we met de jeugdkerk een paar keer digitaal  

“bij elkaar geweest”. Nu de kerkdiensten weer voorzichtig worden  
opengesteld willen we als kinderkerk ook graag weer van start gaan.

Wij zullen echter nog moeten starten met wat aangepaste
maatregelen. Voorlopig organiseren we 2 kinderkerkzondagen, te
weten op 20 september (de startzondag) en op 18 oktober, allebei de  

3e zondag van de maand. Op de startzondag zullen we stil staan bij de  

(oud) 8-ste groepers die overgestapt zijn naar de middelbare school.  

Wat anders is dan gebruikelijk is dat de kinderen bij aanvang van de  

kerkdienst direct starten in ‘t Loughoes en niet in de kerk. Hiermee

proberen we de kerk zelf enigszins te ontlasten in het aantal bezoekers.

Ook de jeugdkerk gaat weer van start (en is al een keer voor de
zomervakantie bij elkaar geweest). We proberen tijdens de startzondag  
een jeugddienst te organiseren alleen weten we nog niet precies hoe  
we dit kunnen organiseren in verband met de ruimte die we
beschikbaar hebben. We houden jullie op de hoogte per mail!

Hopelijk tot gauw.

De kinderkerk en jeugdkerk.  

Sjoerd Alkema

Koffietied

Beste mensen,

We vinden het moeilijk om te moeten besluiten dat we koffietied nog  
niet kunnen hervatten op woensdag 2 september.
Doordat we rekening moeten houden met de 1,5 meter kunnen we  

maar een beperkt aantal mensen ontvangen. Ook wordt daardoor het  

gezellig bijpraten belemmerd.

Vandaar dat we komen tot dit besluit.
Via KC en Dorpsklanken houden we u op de hoogte.

Hartelijke groet,  

Team Koffietied
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Bloembollen voor Moldavië
Zoals men ongetwijfeld weet, houdt de diaconie met de jaarlijkse  

vrijmarkt op Koningsdag een verkoop van lavendelplantjes. De  

opbrengst daarvan gaat naar het door de diaconie gekozen ZWO-
project. In 2019 was de verkoopopbrengst ruim 200 euro.

Dit jaar ging de lavendelverkoop vanwege alle problematiek rond het  
Coronavirus niet door. Juist daarom, wil de diaconie deze herfst
bloembollen aan de man/vrouw brengen, om het ZWO-project Moldavië  
alsnog te steunen.
Doet u mee en wilt u komend voorjaar genieten van prachtig bloeiende  
bloemen in de tuin of op het balkon?
Zodra bekend is hoe u deze bloembollen kunt bestellen, zullen wij u
hierover informeren (via de Zondagsbrief en de website van de kerk).

De Diaconie

Gespreksgroep ‘tLoughoes
We zijn gewend om op de derde woensdagochtend van de maand bij  

elkaar te komen. Maar de ontwikkelingen rondom corona zijn niet  

geruststellend. Daarom gaat de gespreksgroep vooralsnog niet door.  
Zodra we weer van start gaan, zal het te lezen zijn in KC.

We houden elkaar vast in gedachten en laten we uitzien naar het  
moment dat we elkaar weer onbekommerd kunnen ontmoeten.

Bert Broers
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Kerkdiensten in Coronatijd
We raken er bijna aan gewend: De kerkdienst meebeleven via  

computer of laptop. Tijdens de gesprekken over het wel en wee tijdens  

de corona-crisis komt ook het digitaal meebeleven van de kerkdiensten  
regelmatig aan de orde.

Twee meningen vallen daarbij op:
Allereerst veel waardering voor de wijze waarop aan deze diensten  
vorm wordt gegeven: De liederen die door enkele zangers en  

zangeressen mooi worden gezongen, zijn zeker een goede vervanging  

van de gemeentezang. De schriftlezingen worden duidelijk gebracht en  
dringen digitaal vaak beter door dan wanneer je in de kerk zit. In de  

kerk horen we onze organist alleen maar spelen, nu zien we het ook  
nog van dichtbij. Aankondigingen worden kort en bondig gebracht. De  

collectes gaan nu via Givt.

En dan de meditatie: Duidelijk, indringend en niet te lang, de  
boodschap komt bij mij, en velen met mij! goed over.
Nu de kerkdiensten op deze manier worden uitgezonden is ook goed te
merken dat de beeldregie verbetert: Niet alleen statische beelden maar
ook bijv. een wegdraaiende camera tijdens een gebed. De beelden die

de buitenkant van de kerk laten zien zijn erg sfeervol.
Zeker als er tijd genoeg is voor een goede beeldvoorbereiding, zoals  

bijv. bij de dienst over de zaaier, waarbij we eerst even mochten  

dwalen door de korenvelden, zijn deze opnames van een hoog  
technisch gehalte!

Wij maken familie en vrienden attent op deze diensten, de loftuitingen  
bereikten ons zelfs vanuit Canada!
Een compliment voor allen die zijn betrokken bij de verwezenlijking van  

deze diensten.

Een tweede opmerking die vaak naar voren komt is het gemis aan
ontmoeting. Nu zit iedereen thuis te kijken en te luisteren naar de  

dienst maar je mist het samen zingen, de ontmoeting met elkaar, de  
begroeting voor de dienst en het koffiedrinken in 't Loughoes.

Iemand zei laatst tegen me “Nou staan die gele stoelen al maanden in  
de kerk en ik heb ze nog nooit
gezien.”
Laten we hopen – en bidden –

dat de crisis snel voorbij zal gaan  
en we weer als gemeente mogen  

samenkomen in onze mooie  
Dorpskerk (met die moderne  

stoelen..)

Wim Schoolderman
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Bedankjes

Een berichtje van Erwin:
Heel veel mensen hebben mij een kaartje gestuurd in de periode dat ik  

niet naar huis mocht, dat vond ik erg fijn. Ondertussen ben ik intern  

verhuisd en heb een ander huisnummer gekregen. Mijn adres is nu  
Roer 189, 9733 AV Groningen.

Ik hoop iedereen gauw weer te zien.

Vriendelijke groeten  

Erwin Duisterwinkel.

Lieve allemaal,

Veel dank voor de goede woorden en wensen die met de mooie bos  
pioenrozen tot mij kwamen;

ik was er diep door geroerd en voel me gesteund en gesterkt deze  
Pinksteren 2020.

met hartelijke groet,  

Suzy de Pater

Bedankt!

Hartelijk dank voor de fraaie bloemen  
die ik mocht ontvangen
vanuit de kerkdienst van 26 juli 2020 !  
Altijd goed om te weten dat er aan je  

wordt gedacht!

Groet: J H Wiersema – van der Meer  

Ruskenstukken 3
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Bedankt!

Onlangs werden wij verrast met een prachtige bos bloemen naar  
aanleiding van ons 40 jarig huwelijk. Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,  

Liseth en Melle Kooistra



TUVO

Een kijkje achter de voordeur van de TUssen VOorziening Eelde

De afkorting “TuVo” (Tussen  

Voorziening) valt nog wel eens in  

onze kerkelijke gemeente, we  
spreken er over, collecteren ervoor  

en brengen er af en toe spullen  
naar toe. De TuVo valt onder de  

internationale christelijke  

organisatie Inlia, met het  
hoofdkantoor in de stad  

Groningen.
In dit artikeltje wil ik iets meer  

vertellen over de dagelijkse gang  

van zaken.

In de TuVo komen asielzoekers uit
AZC's die een tijdelijke verblijfsstatus hebben gekregen, we noemen ze  

“statushouders”.Ze zijn voornamelijk afkomstig uit Afghanistan,Syrië  
en Jemen. Ze weten al in welke gemeente in Nederland ze binnen  

afzienbare tijd een woning zullen krijgen. Dat kan in heel Nederland  

zijn, van Valkenswaard tot het Hoogeland.

Ze krijgen hier een bijzondere uitkering waarin al gekort is voor het  
verblijf in de TuVo en voor de ziektekostenverzekering.
Per gezin beschikken de gasten over één of meer kamers in de TuVo.  
Ze doen zelf hun inkopen en zorgen zelf voor hun maaltijden.
Momenteel zijn er ongeveer 60 gasten in het TuVo-gebouw. De
kinderen gaan naar de speciale opvangklas van de Veenvlinder in de  
oude Daltonschool aan de Esweg.
Regelmatig worden er kleine excursies georganiseerd natuurlijk met  

het doel om de gasten kennis te laten maken met allerlei facetten van  
ons land.

In het TuVo-gebouw volgen de gasten de lessen voor de  

participatieverklaring, dat is het eerste verplichte examen dat  
statushouders moeten afleggen.

Vrijwilligers geven Nederlandse les en lessen inburgering aan kleine  
groepen statushouders. De lessen zijn verplicht, de meeste gasten zijn  

gemotiveerd om hieraan mee te doen maar bij sommigen is een lichte  

overreding soms wel nodig! De lessen worden afgesloten met een  
eenvoudige toets. Als de gasten de toetsen hebben gehaald ontvangen  

ze de “participatieverklaring” het instapdiploma om de verdere  officiële 
inburgeringscursussen te kunnen volgen. In deze verklaring
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zegt de deelnemer kennis te hebben genomen van de Nederlandse  

normen en waarden en deze te onderschrijven.

We proberen deze lessen te geven in de Nederlandse taal, maar dat  
lukt lang niet altijd, soms is er een tolk aanwezig, een andere keer is
er een gast die Engels spreekt en ons ( Engelse)verhaal weer vertaalt  
in het Arabisch.
Maar samen met de Power Point presentatie en wat handen en voeten
werk komen we er altijd wel uit. Het is mooi om na enkele maanden
resultaten te zien. Dan komt al weer de volgende groep en beginnen

we van voren af aan....

Wim Schoolderman

Mondkapjes
Mondkapje kopen én een goed doel steunen: hoe het afliep…  

In de maanden mei en juni hebben wij in Eelde-Paterswolde  

mondkapjes verkocht voor Stichting AfriCan Do, die in Oeganda de  
stichting Foundation of Hope helpt bij hun ontwikkelingsproject voor  

straatkinderen in de stad Masaka. Ook Oeganda is in de greep van  
corona. De getroffen maatregelen daar zijn vergaand en hebben  

ernstige gevolge voor de bevolking, van wie velen leven van dag tot  

dag en van wie het avondeten volledig afhangt van het geld dat ze  
diezelfde dag verdienen.

De kinderen kunnen niet naar school, wat een enorme druk uitoefent  

op de huishoudens waarvan de inkomsten inmiddels zijn weggevallen.  

Daardoor lopen kinderen meer risico hebben om op straat te belanden.  

Ook FOHO mist haar inkomsten, omdat de hun bakkerij haar producten  

niet op straat mag verkopen….

Toen wij schreven dat AfriCan Do hen wilde helpen, werd daar door u  
hartverwarmend op gereageerd.
Een tiental mensen is heel hard aan het werk gegaan om mondkapjes
te maken, die in alle mogelijk kleuren werden aangeleverd.
En ze werden graag gekocht…. en dat leverde het fantastische bedrag  
van € 2150,- op! Dit geld zal gebruikt worden om de bakkerij financieel  

te laten overleven tot de verkoop weer hervat kan worden.

Iedereen die heeft geholpen om deze mondkapjes te maken en  
iedereen die op andere manier heeft meegewerkt, hartelijk dank!

Bert Broers
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Vraagje
Bij het opruimen van mijn moeders appartement kwam ik diverse  

bijbels tegen, waaronder enkele oude. Jammer om ze weg te gooien!  

Hebben jullie er belang bij? Zo nee, waar zou ik ze dan kunnen  
inleveren?

Met vriendelijke groet,  

Yvon Struik

T: 06-12068534
E: yvonstruik@gmail.com

In herinnering

“Heer, gedenk hen die ons zijn ontvallen  
die Gij hebt opgenomen in uw Vaderhuis”.

Mevr. J. Doornbos - Froma 08-01-33 02-06-20

Mevr. G. Westers - Bergsma 03-04-31 10-06-20

Dhr. J. Kwebeman 12-08-24 27-06-20

Dhr. J. Cannegieter 25-08-30 05-07-20

Mevr. E. Timmer - Groen 25-10-36 07-07-20

Mevr. A. Deknatel 07-10-37 22-07-20

Van het kerkelijk buro

Verhuisd: van:
Mevr. A.C. Jalving – Oosting Hoppenkampsweg 44
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naar:  
Schoollaan 22
Mozartweg 35
Hoofdweg 394
Hoofdweg 312
Hoofdweg 97

Dhr. A. Tolner  

Fam. J. Brands  

Fam. A. Jager

Mevr. J. Kroese – Nijland

Patrijsweg 30
Brahmsweg 7  
Groningerweg 94F  
Hoofdweg 56

Vertrokken:
Dhr. A.H.A. Rusthoven  
Mevr. J. Alkema

van:  

Kosterijweg 1A

Scheperseiland 23

naar:  

Groningen  

Groningen

mailto:yvonstruik@gmail.com
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Collecteopbrengsten

Datum Collectedoel €

5-apr Bloemengroet 77,90

Eredienst 41,40

12-apr Kerk in actie 99,40

Eredienst 10,40

19-apr Plaatselijke ondersteuning 53,90

Eredienst 36,90

april Gift voor ondersteuning  
voedselbank 50,00

3-mei Kerk in actie 31,90

Eredienst 26,40

10-mei Bloemengroet 46,90

Eredienst 25,90

17-mei ZWO project 177,40

Eredienst 25,90

21-mei Plaatselijke ondersteuning 31,40

Eredienst 48,40

24-mei Werelddiaconaat 89,90

Eredienst 50,40

31-mei Kerk in actie 83,90

Eredienst 28,90

7-jun Voedselbank 52,70

Eredienst 29,70

14-jun Plaatselijke ondersteuning 51,70

Eredienst 23,70

28-jun Kerk in actie 67,20

Eredienst 47,20

5-jul Kerk in actie 142,90

Eredienst 30,40

12-jul Voedselbank 76,90

Eredienst 30,40

19-jul Regionaal diaconaal fonds 33,90

Eredienst 6,90

26-jul Kerk in actie 39,90

Eredienst 24,90



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

van de gemeente naar:

7 juni Hans en Marjan den Hamer en Iris den Hamer en gezin.
14 juni mevr. Janny van Vliet – Ramaker
21 juni fam. H. van ’t Veen – Kuipers
28 juni mevr. Ciska Vreede en familie en thuisbasis Veteranen Eelde
5 juli fam. Johan en Alie Pruntel
12 juli dhr. K. Wassenaar
19 juli dhr. Han Valkema
26 juli mevr. J. H. Wiersema – v.d. Meer
2 augustus dhr. L. de Vries
9 augustus dhr. D. J. Smit
16 augustus Johan Matter
23 augustus H. Cannegieter en fam.
30 augustus mevr Bos

Omdat het zo boeiend is
T V G Assen: Omdat het zo b o e i e n d is  

Theologische vorming en verdieping  

gemeenteleden en geïnteresseerden

Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze  

driejarige cursus TVG Assen voor heel Drenthe,  

delen van Groningen en Overijssel, voor

iedereen die geïnteresseerd is in geloof en
theologie.Tijdstip: 09.00-12.15 uur. U bent dan welkom in het
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie voor alle informatie  
onze website: www.tvgassen.nl

Alle eerder verschenen data via flyers en posters, in kerkbladen en op  
lokale websites, zijn komen te vervallen door de coronamaatregelen.
Voor al uw vragen, onze wijzigingen, over kosten en hoe aan te
melden, kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Nanno en Elly  
Levenga, tel. 06-1410 1512 of tvgassen@gmail.com
Aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website. Na 1 oktober is het  
secretariaat in handen van Bert van Maanen, tel. 0599 653 202 of
tvgassen@gmail.com

T V G Assen:  verrassend verfrissend verrijkend
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Puzzel
Deze puzzel gaat als volgt: vul per regel drie woorden in volgens de  

omschrijving. Het eerste woord (3 letters) plus één letter voor het  

tweede woord (4 letters) plus één letter voor het derde woord (5  
letters) . In de grijze balk staat de oplossing. Voorbeeld vat is ton en  

vroeger is toen komt de E erbij en snuit is Snoet komt de S erbij.

Succes. Ina Rawée cgrawee@gmail.com
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

1.droog, kleur, belofte 2. loot, luizenei, nauwte 3. europeaan, drank,  

windje 4. DNA, aanwijzend voornaamwoord, vertrouwd 5. hommel,  

advies, rang 6. woest, metaal, favoriet 7. laagte, natie, naaigerei 8.  
lidwoord, ontkenning, pakken 9. wetering, bloem, muggenlarve 10.  

stel, broedplaats, ijverig 11. water, pees, bestaan 12. grondsoort, eer,  
groot 13. help, beest, eend 14. hert, broos, appelsoort.

Oplossingpuzzel: groeten Ina.
Horizontaal: 1. fiasco 6. huilen 12. iel 13. Ens 15. imago  16. eminentie
17. Moe 18. ten 19. Leo 20. rap 22. eg 24. tel 26. lied 28. haai 30.  
tijdbom 31. ma 32. Priem 34. inox 35. opnemer 36. in 37. ee 38. radijs
39. ooit 42. dra 44. as 46. ter 47. aggregaat 50. gei 51. oever 52. olm  

Verticaal: 1. fiets 2. ieme 3. alinea 4. ceel 5. onnet 7. uier 8. i.m 9.  
lampion 10. ego 11. Noe 14. stoeterij 21. albino 23. gaper 25. lijm 27.  

emotie 28. haper 29. Irma 31. moedig 33. iedere 40. Otto 41. tram 43.  
aai 45. sar 48. go 49. e.v

mailto:cgrawee@gmail.com


Gedicht

Voor u gevonden op internet: pgsintmichielsgestel.nl/corona-gedicht/

Een virus waart rond  

men huivert en zucht

de aarde, die al langer kreunt  
is opgelucht!

Verontreiniging vermindert  

mensen blijven thuis

wat ons allen hindert  
is de media – de ruis.

Agenda’s blijven ongevuld.
Geen file-zeer
maar eensgezindheid meer en meer  
en de mens: heeft maar een wens

weer terug naar “vroeger”, kan dat nog?  

Net als vijfenzeventig jaar geleden  

hunkert men naar vrijheid, toch?

In gezondheid, is de bede.

Met elkaar doen we ons best  
er iets van te maken:
collectiviteit – creativiteit – medemenselijkheid zijn zaken  

waaraan gehoor wordt gegeven.

Houden we vooral dit laatste vast  
dan wordt leven LEVEN.

Lukie van Dis
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Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van  

de Protestantse gemeente te Eelde-
Paterswolde. Het KC verschijnt op de  

eerste zaterdag van de maand (behalve in  
juli en augustus)

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

Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman,  
Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der  

Velde

Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het  

verschijnen (bij voorkeur) indienen via

 cr@dorpskerkeelde.nl

Kopij op papier via ’t Loughoes (ovv CR)  
Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

Internet
Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde

Website: www.dorpskerkeelde.nl

Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709  

Bezorging 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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