


2

Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2
9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

Datum:

04 okt.

11 okt.

Tijd:

10.00 uur

10.00 uur

Voorganger:

ds. Kaj v.d.Plas

ds. P. Wolthaus  

Zutphen

Bijzonderheden:

reserveren / KK  

reserveren

18 okt. 10.00 uur Marga Baas  

Groningen
reserveren / KK / JK

25 okt. 10.00 uur ds. Kaj. v.d. Plas online uitzending
25 okt. 19.00 uur liturgen Vesper

01 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas
reserveren  

Allerheiligen / KK
reserveren

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

uitgezonden en zijn de diensten bij te wonen via opgave bij de  

scriba. Mailadres scriba: scriba@dorpskerkeelde.nl

Bij online uitzendingen kunt u niet reserveren.

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via  
www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden.

KK: Kinderkerk
JK: Jeugdkerk

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie

Afgelopen week alle appels en peren geraapt, daarna buiten koffie  

gedronken.

Het voelt nog als zomer maar de kalender geeft echt herfst aan.

De herfst komt

Ik ruik in de atmosfeer  
Een verandering, iets fris  

Je voelt dat langzaam  
De herfst in aantocht is

Dit wisselen der seizoenen  

Is een groots gebeuren

We kijken werkloos toe
Zien alleen de bomen kleuren  

De natuur werkt geruisloos

Zo perfect en zo fijn
Dan besef je nog maar eens  
Wat zijn wij mensen toch klein.

(Het gedichten huisje )

Ik besef me hoe “klein” ik ben maar ook hoe dankbaar ik ben dat ik
elke dag mag genieten van die prachtige natuur.

Ook ons kerkblad is deze keer “klein”, veel leesplezier.

Van de redactie,
Antje van Til - Renkema
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Nieuws uit de Kerkenraad
Na een lange periode van virtueel vergaderen waren we eindelijk weer  

fysiek bij elkaar voor de vergadering van de Kerkenraad. Allemaal  

natuurlijk op 1,5 meter onderlinge afstand, maar we konden elkaar  
gelukkig weer in de ogen kijken. Dan weet je ook weer hoe belangrijk  

het is om elkaars lichaamstaal te kunnen lezen.

Na een korte inleiding van de voorzitter en het delen van ervaringen
van het ‘Corana gevoel’ in de afgelopen periode, begonnen we met  

frisse moed met de voorbereidingen en verbeterpunten van de diensten  

in deze bijzondere tijden.
Uiteraard stonden we stil bij de wijze waarop de kerkdiensten de  

afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Vervolgens is het  
kerkbezoek dat vanaf 1 september weer beperkt in de Dorpskerk kan  

plaatsvinden aan de orde gekomen. Het is niet mogelijk om elke  

zondag een dienst bij te wonen. De reden is dat de diensten van de  
online uitzendingen erg goed worden bekeken en we zo rekening  

houden met zowel de kerkgangers die de dienst in de kerk willen  
bijwonen als de online kijkers. Zoals wellicht bekend kunnen de  

diensten in de kerk alleen via reservering worden bijgewoond. Dat  

geldt ook voor de vespers en de diensten van de gastpredikanten. In  
het Kerkelijk Contact en op de website staat duidelijk vermeld wanneer  

en hoe u kunt reserveren om een kerkdienst bij te wonen.

De kinderkerk en de jeugdkerk zullen één keer per maand plaatsvinden
in ’t Loughoes. Wel wordt er een kaarsje vanuit de kerkdienst
meegenomen naar ’t Loughoes om op die manier met elkaar verbonden
te zijn.

Een kleine commissie is momenteel druk bezig om de mogelijkheden  

van de beeld- en geluidsinstallatie te verbeteren, zodat we een betere  

beeldkwaliteit kunnen aanbieden. Ook worden de diensten dan  
automatisch doorgeleid naar het Youtube kanaal zodat ieder zonder  

haperingen op zondagmorgen de dienst kan meebeleven.
Er is een werkgroep gevormd om de diensten rond de Kerst en het  

Oudjaar te organiseren. Dat wordt nog een grote logistieke organisatie.  

Maar we gaan de uitdaging aan en we houden jullie uiteraard op de  
hoogte over de verdere vorderingen.

Op 20 september jongstleden heeft de afscheids- en bevestigingsdienst
van de ambtsdragers plaatsgevonden. Het was ondanks de ‘Corona  
opstelling’ een mooie en waardevolle dienst. In de dienst hebben we

afscheid genomen van Sytske Koopman, Jan Menno Medendorp, Marike  

Hoekstra en Liesbeth Roelfsema.



Fijn dat we in de dienst Greet Tillema als nieuwe Diaken hebben mogen  

begroeten. U zult begrijpen dat wij voor de overige vrijgekomen  

functies graag ook de nodige personen hadden kunnen bevestigen.

Hierbij doe ik daarom alsnog weer een oproep aan u als lid van de  

protestantse gemeente in Eelde-Paterswolde om toch nog eens goed na

te denken om een van de volgende functies te bekleden:
Vacant: penningmeester kerkrentmeester / ouderling pastoraat /  

jeugdouderling / ouderling ere dienst. Voor nadere informatie kunt u  
vrijblijvend contact opnemen

Uiteindelijk moeten we toch samen de kerkelijke kar trekken. Aan jullie  

de keus.

Graag tot binnenkort.

Namens de Kerkenraad,  

Gea Kruit, scriba.
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Het stokje doorgeven
Startzondag 2020 namen we afscheid van een aantal ambtsdragers.  

Voor de ouderlingen waren er geen opvolgers. Dat betekende dat ze  

‘het stokje’ niet konden doorgeven. Heel jammer, want ze willen heel  
graag dat het werk in de kerk doorgaat. En dat willen we allemaal,  

toch…?

De stokjes van deze oud-ouderlingen wachten nu op een opvolger. Wat
maakt dat iemand zo’n stokje oppakt? Dat bracht ons bij de vraag
waardoor deze oud-ouderlingen zelf het stokje opgepakt hebben. En de  

vraag hoe het was om het stokje vast te hebben en wie het over zou  

kunnen nemen.
Hieronder de antwoorden die Sytske en Marike op deze vragen hebben  

gegeven.

Sytske
Wat maakt dat jij het stokje ‘ouderling pastoraat’ hebt aangepakt?  

In 2015 heb ik mij na een oproep van de voorzitter in de Startdienst  

aangemeld als ouderling Pastoraat.

Hoe was het om dat stokje vast te houden?
Boeiend: vijf jaren heb ik het wel en wee meegemaakt van het  

kerkenraadswerk en de Werkgroep Pastoraat. Op 20 sept. j.l. heb ik,
weer in de Startdienst, afscheid genomen van dit mooie werk. Zoals  

jullie gemerkt hebben is er in die dienst geen opvolger bevestigd.

Wie zou dat stokje over kunnen nemen?
Hierbij een oproep aan u/jou, mocht je iets voelen voor het ambt van
ouderling Pastoraat, schroom dan niet en neem contact met mij op. Ik  
leg graag uit wat het ouderlingschap van het Pastoraat inhoudt.

Met een hartelijke groet,
Sytske Koopmans-Boer  
Tel.nr.: 06-22248333

E-mail: koopmansboer@gmail.com

Marike
Wat maakt dat jij het stokje ‘jeugdouderling hebt aangepakt?
Omdat onze kerk een gemeenschap is. Deze gemeenschap heeft een
visie, medewerkers en middelen. Er zijn bestuurders nodig om richting  

te geven.

Hoe was het om dat stokje vast te houden?
Een concrete bijdrage leveren geeft voldoening. Het is ook een kans  

om te groeien. Buiten de kaders van je dagelijkse leven aan belangrijke  
zaken werken. Mensen ontmoeten.

mailto:koopmansboer@gmail.com


Wie zou dat stokje over kunnen nemen?
Voor het jeugdouderlingschap ligt het voor de hand dat iemand bekend  

is met de jeugdwerk in onze of een andere kerk. Of dat iemand  

beroepshalve ‘’íets” met jeugd heeft of had. Het gaat om de motivatie.
Mocht je interesse gewekt zijn neem dan contact op met:  

Marike Hoekstra of
Erna Dros, tel nr 06 19918923 (’s avonds na 19.00 uur) en e-

dros@home.nl
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Kleurplaat
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Agenda
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Inleveren kopij
Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 30 oktober, 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

In herinnering

hr. J.G. Pruntel Hooiweg 20 H 24-07-46 01-09-20

Dhr. G.J. Barendsen Boterbloem 2 28-12-34 22-09-20

Niemand leeft voor zichzelf  

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe.

Huub Oosterhuis

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl
mailto:kerknieuwsdorpskl@hotmail.com
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


Een bedankje
Bij deze wil ik alle gemeenteleden bedanken voor de mooie bos  

bloemen die ik mocht ontvangen ivm mijn ziekte. We genieten ervan,  

als teken van verbondenheid.
Bijzonder om dit nu te ervaren vanuit de andere rol, ik heb nl zelf  

heel veel bloemen mogen uitzoeken als troost voor een gemeentelid.

Mede namens Jaap, bedankt.  

Riet Gort

Bedankt!

Namens deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen die  

ik heb gekregen van de kerk. Ik had een breuk in mijn knie opgelopen  

tijdens het mountain biken. 6 weken gips is voorbij, nu begonnen met  
revalideren. Gaat gelukkig goed, lopen gaat redelijk en fietsen lukt  

goed.

Johan Matter
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Klooster

Dit stukje wil ik schrijven zonder Corona te noemen. Het was weer een  

belevenis de (jaarlijkse !?) tocht van de Eelder Kloostergroep naar de  

Adelbertusabdij in Egmond. De reis heen en terug krijgt zo  
langzamerhand ook symbolische trekken met bijhorende rituele  

momenten. De foto bij de wereldsteen (Jef Dépassé) op het  
Dorpskerkgazon voor het gezamenlijk vertrek. De stop op de afsluitdijk  

bij het monument en de uitkijktoren. Zelfs dezelfde bestelling als  

vorige keer (b)lijkt voor sommigen een terugkerend symbool te  
worden; “Broodje monument”! De ontvangst in de Abdij is als altijd  

welkom en gastvrij. Wij zijn deze keer de enige groep. Dat geeft een  
extra vorm aan de intimiteit en het samen optrekken. In de grote kerk  

heeft iedereen een vaste toegewezen plaats. Vanwege onze eerdere  

bezoeken is er vertrouwdheid met het gebedenrooster en de gang van  
zaken. Het respecteren van enige stilte hoort daarbij. Soms is dat  

lastig; wens tot gesprekken tijdens de maaltijd, soms is het weldadig;  
stil zijn en daarmee los van het (media) lawaai van alledag. Ieder heeft  

ook weer een eigen persoonlijke inbreng en op de daarvoor gekozen  

momenten als er de juiste omgeving en aandacht voor is, wordt het  
dan soms ook emotioneel; hartstochten en zielenroerselen worden zo  

mogelijk breed gedeeld en door ieder ook weer afzonderlijk in  
eigenheid meegevoeld, zeg maar de innerlijke weerklank van een  

(godsdienstige) levensbeschouwing. Ja en dan is er ook altijd nog het  

museum “Kranenburg” in Bergen, met altijd weer een andere

12
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verrassende of wonderlijke tentoonstelling naast de vaste collectie en  

daarbij natuurlijk het tuinterras in de zon. Zon was er ook ruimschoots  

op zondag, maar geen zee, want die ging ons deze keer te hoog  
vanwege de vele badgasten en daarbij horende parkeerproblemen. Als  

tegendraadse variant op “Zeg Roodkapje” kun je denken aan: “Zeg
Mondkapje, waar ga jij heen, niet alleen, niet alleen “? Als alternatief  

was er een prachtige duinwandeling, door enkelen, en een  

zonovergoten terras, door enkelen, en zo waren we na terugkomst toch  
nog samen uit, samen thuis. Op maandag waren de gebeden wel zo  

ongeveer op (behalve die van de broeders want die weten van geen  
ophouden) en de kloosterwinkel dicht, zodoende konden we met een  

gerust hart de thuisreis aanvaarden. Het monument op de Afsluitdijk  

stond er nog. Zo werd deze stop ook bijna weer een evaluatief moment  
met een passende bestelling in de buitenlucht; het was goed, zeer  

goed. En als jullie de eerste regel van dit stukje overslaan, dan is mijn  
voornemen gelukt.

Jaap Koopmans



Een vraag om nieuwe ideeën

GROENE KERK

Sinds enkele jaren heeft onze kerk (de Protestantse gemeente te  

Eelde-Paterswolde) de kwalificatie “Groene Kerk”. Wij willen als kerk  

ons richten op duurzaamheid en daarbij ook zo goed en verantwoord  
mogelijk omgaan met energie en grondstoffen.

Binnen onze gemeente is een werkgroep actief met het bedenken en  
verzamelen van (nieuwe) ideeën om aan deze duurzaamheid te werken

en om bewust te blijven van de noodzaak daarvan.
Er is al veel gedaan, vooral ook op technisch gebied.  

Denk bijvoorbeeld aan:

• de 64 zonnepanelen op het dak van ’t Loughoes
• de tochtdeuren in de hal van de kerk
• de ledlampen in de schijnwerpers rond de kerk
• de binnenverlichting in de kerk met ledlampen
• spouwmuur- en vloerisolatie in ’t Loughoes
• afvalscheiding
• een waterontharder in ’t Loughoes.

Behalve naar technische oplossingen en verbeteringen zijn we ook op  

zoek naar mogelijkheden om de bewustwording voor de noodzaak van  
duurzaamheid te vergroten.

Als werkgroep vragen wij aan gemeenteleden:
• wie heeft goede ideeën voor het vergroten van de bewustwording  

en de betrokkenheid?

• wat verwacht je aan verdere activiteiten?

De werkgroep heeft het volgend overleg gepland op woensdagavond 21  

oktober 2020.
Zijn er ideeën en/of verwachtingen, geef ze dan uiterlijk maandag 19  

oktober 2020 per mail door aan roel.kikkers@kpnplanet.nl of

schriftelijk in de brievenbus van ’t Loughoes t.a.v. “Groene Kerk”.

namens de werkgroep Groene Kerk,  

Roel Kikkers
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Groene kerk
Door de coronamaatregelen konden ook wij maar weinig doen het  

afgelopen half jaar. Natuurlijk hopen wij dat de situatie verbetert. De  

komende tijd willen wij graag mensen interviewen die op de één of  
andere manier iets doen of gedaan hebben dat het milieu ten goede  

komt.
Wij zijn daarvoor op zoek naar mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen  

op hun dak hebben laten zetten, mensen die elektrisch zijn gaan rijden,

mensen die een gemeenschappelijke groetentuin hebben, of mensen  
die in hun tuin maatregelen hebben genomen waar dieren van  

profiteren.
Hebt u zelf milieubewuste acties ondernomen of kent u iemand, en vind  

u het leuk als wij daarover met u in gesprek gaan en daarover gaan  

schrijven in KC, dan kunt u bellen of mailen met

Dorinda Hijszeler 06 80070694 dorindahijszeler@gmail.com of Bert  
Broers 06 51022449 b.broers1@gmail.com

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

van de gemeente naar:

6 september dhr. en mevr. Zuiderveld – Vijfschaft  
13 september mevr. Riet Gort

20 september mevr. Lien v.d. Wal
27 september dhr. en mevr. Fred en Ellis de Vries

Puzzel
In deze puzzel overlappen de woorden elkaar met één of meer letters.  

De letters onder de pijlen vormt een woord, dat is de oplossing.

Succes! cgrawee@gmail.com Ina Rawée
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↓ ↓

1 2 3 4 5 6

2

3

4

5

6

Horizontaal
2. boeket, eens, godin. 3. plots, doorn. 4. klein mens, draaiende,  

boom. 5.rakel, koets, plaats in Japan. 6. horizon, loven, boomvrucht.

Verticaal
1.lichaamsdeel, lef, moedig. 2. eten, middag, slot. 3. wijs,  
snoepgoed, vis, gat. 4. kledingstuk, transformator, vis. 5. nagerecht,  

lekkernij, overeenkomst, overal. 6. boom. idee, voorzetsel, dokter.

Oplossing van september was: We beginnen weer.
1.dor, rood, woord. 2.ent, neet, engte. 3. Ier, bier, bries. 4. gen,  

gene, eigen.

5. dar, raad, graad. 6. dol, lood, idool. 7. dal, land, naald. 8.een,  
neen, nemen.

9. lee, meel, emelt. 10. set, nest, noest. 11. zee, zeen, wezen. 12.  
oer, roem, enorm. 13. red, dier, eider. 14. ree, teer, renet.
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Help

“Help de Grieken alsjeblieft, en help deze mensen”

Leila uit Afghanistan zat zelf jarenlang in een Grieks opvangkamp.  

Inmiddels heeft ze een verblijfsvergunning voor Nederland. Vanuit de  

TussenVoorziening van INLIA in Eelde smeekt ze haar nieuwe  
landgenoten hun harten te openen voor de mensen uit het afgebrande  

Moria en de andere kampen.

Ze volgt de situatie in Griekenland op de voet, heeft veel contact met  

de mensen daar. En ze is bezorgd, diep bezorgd voor iedereen die ze er  

kent. Hoe lang kunnen ze het nog volhouden? Het gebrek aan  
voldoende water en eten, aan beschutting, sanitair, mogelijkheden om  

je te wassen, medicijnen. De onzekerheid, de verwoestende  
onzekerheid, over je lot.

Haar beste vriendin daar heeft te horen gekregen dat ze wéér langer  

moet wachten op het besluit over haar asielaanvraag. Ze zit er al vijf  
jaar. Ze zou deze week eindelijk uitsluitsel krijgen. Het wordt op z’n  

vroegst januari 2021, is haar nu verteld. Zeker niet eerder.

Een andere vriendin, met een baby van negen maanden, heeft corona.  

Ze denkt dat ze eraan dood zal gaan. Leila vertelt hoe ze haar vriendin  

moed in probeert te spreken. “Je bent moeder. Moeders moeten sterk  
zijn. Blijf bewegen, drink water, probeer te eten. Hou vol”. De tranen  

springen in haar ogen als ze erover vertelt. Ze veegt ze ongeduldig  
weg. Er zijn nog meer mensen om over te vertellen.

De minderjarige jongen uit Afghanistan bijvoorbeeld, moederziel alleen.  

Al vijf jaar in het kamp. Hij is net achttien geworden. Dit voorjaar  
kreeg hij bericht: zijn aanvraag is gehonoreerd. Een vergunning,  

hoera! Maar door de coronamaatregelen heeft hij het papiertje nog  
steeds niet. Nu valt hij tussen wal en schip. Want wie asiel krijgt, moet  

het kamp verlaten. Maar dat mag nu niet, vanwege corona. En als het  

al mocht, kwam hij niet ver zonder de vergunning op zak. Ondertussen  
krijgt hij ook geen leefgeld meer in het kamp. Kampbewoners helpen  

hem. Ze delen hun voedsel met hem, bieden hem een slaapplek. “En  
kerken brengen ook wel eten voor dit soort gevallen, ook voor de  

illegalen die onder de bomen slapen.”



“Het ligt niet aan de Griekse overheid”, zegt Leila, “Of aan de Griekse  

bevolking. Geef de Grieken niet de schuld. Er zitten zoveel mensen  

daar. Griekenland kan dat niet alleen aan. De rest van Europa moet  
hen helpen.”

Zelf heeft ze, voordat ze in een kamp terecht kon, ook onder de bomen  
geslapen, met haar kinderen. Een soort van beschutting gebouwd van  

afval, dat ligt daar gelukkig langs de weg. Met drie kinderen: haar  

eigen dochter en zoon én nog een kind alleen dat ze onderweg tegen  
waren gekomen. Natuurlijk heeft ze zich over dat kind ontfermd.

Kinderen laat je niet aan hun lot over, vindt Leila.

Een jonge weduwe, op de vlucht met twee kinderen. Op een illegale  
reis vol gevaar en ontberingen. Maar wie ze onderweg tegenkomt,  

helpt ze. Het kind in Griekenland. De Somalische man die ze hoog in de  

bergen in Turkije tegen kwam en die niet meer door de sneeuw kon. Ze  
hebben hem geduwd. 37 uur lang. Want mensen in nood help je. Toch?

Binnenkort meer over het verhaal van Leila en haar kinderen, die bijna  

acht jaar lang onderweg waren naar veiligheid.
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Colofon
Kerkelijk Contact (KC) is een uitgavevan  

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 : vacant

Secretaris : Agnes Bardewee
 cvk@dorpskerkeelde.nl

Diaconie
Voorzitter: : Jan Reinder Fransens  

Penningmeester : Wichard Bouma  
Secretaris : Greet Hartman

 diaconie@dorpskerkeelde.nl 

Vrijwilligerspool : Jan Reinder Fransens  

(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.)
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