


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2
9761 GE Eelde

Www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

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

08 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas

15 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas JK/KK

22 nov. 10.00 uur dhr. Bert Broers Voleinding

29-nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas

Doopduifjes /KK
1 ste advent

29 nov. 19.00 uur liturgen

06 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas 2 de advent

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

Kerkomroep uitgezonden.

KK: Kinderkerk en Kinderoppas

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer

JK: Jeugdkerk

C: Cantorij/Projectkoor

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl 

en kunnen nadien bekeken en gedownload worden
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Van de redactie
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Wat een tijden...de bladeren vallen van de bomen, het is nu toch echt  

herfst.

Nog steeds niet het normale leven, nieuws uit het Moderamen laat ook  
weten dat de gesprekken gaan over corona en de dorpskerk.
Vergaderingen van het gemeenteberaad die niet door kunnen gaan in  
‘t Loughoes, maar op een digitale manier moeten worden  
georganiseerd.
Gelukkig kunnen we nog wel het KC maken en zo ook positieve en  
mooie dingen delen met elkaar. Zo gingen er prachtige bloemen vanuit  
de kerk naar andere gemeenteleden, wordt er op 31 oktober nog iets
anders gevierd dan Halloween, namelijk Hervormingsdag en staat er in  
dit KC een inspirerend verhaal over Groene Kerk.

Namens de redactie een goede maand toegewenst en leesplezier,  

Hannah Matter



Nieuws uit het Moderamen
“Waarover praten zij”. Hoe kan het anders dan over Corona en de  

diensten in de Dorpskerk. Corona gooit behoorlijk roet in het eten. We  

waren net weer een beetje op gang gekomen en nu hebben we  
opnieuw te maken met strenge maatregelen met het bestrijden van  

het virus. Opnieuw wordt gevraagd van voorgangers en kerkenraden  
om zich aan te passen. En hoe wordt het straks als het virus wel  

bestreden kan worden. Laten we niet op de dingen vooruitlopen en ons  

houden aan de adviezen en de regels van de dag.
Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de Kerkenraad besloten om  

voorlopig geen fysieke kerkdiensten meer te houden in de Dorpskerk.
De PKN heeft geadviseerd om niet meer dan 30 kerkgangers toe te  

laten en geeft aan dat online vieringen een goed alternatief zijn. Wij  

hebben ervoor gekozen om de kerk gesloten te houden voor het  
bijwonen van kerkdiensten. In de brief die u van ons hebt ontvangen  

en die op de website staat hebben wij nadere uitleg gegeven over het  
‘hoe en waarom’.

Momenteel brainstormen wij verder over de voorbereidingen van de
Gedenk- en Feestdagen die er aankomen. Hoe kunnen we als kerk de  

komende decembermaand een vorm van samenzijn geven en ons  
daarbij houden aan de 1,5 meter onderlinge afstand en het gebruik  

maken van mondkapjes. Er worden de mooiste ideeën geopperd, maar  
of dat haalbaar is wordt nog even afwachten. Wij houden u op de  

hoogte. Maar dat wij allen ons ervoor inzetten, dat is duidelijk. Want  

ook wij worden een beetje ‘Corona -moe’. Van andere gemeenten  
horen we dezelfde geluiden en we merken dat wij heel goed bezig zijn  

met vooral de ‘beelduitzendingen’ die op elk moment online gevolgd  
kunnen worden. De directe uitzendingen via Kerkomroep.nl gaan soms  

helaas een beetje stroef door overbelasting en daarom schaffen we zelf  

uitbreiding van de opnameapparatuur aan, zodat de diensten ook  
rechtstreeks via YouTube zijn te volgen. Zo zijn we minder afhankelijk  

van de diensten van de kerkomroep. Aan creativiteit en innovatie  
ontbreekt het ons dus zeker niet.

In november staat een Gemeenteberaad op de agenda en ook dat zal  

helaas niet gezamenlijk in ‘t Loughoes gevolgd kunnen worden. Het  
plan is om de begroting in een

digitale vorm op de website van de  
Dorpskerk aan te bieden. U zult  

over al onze ideeën en  

mogelijkheden later in Kerkelijk  
Contact verder worden  

geïnformeerd.
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Het belangrijkste is nu dat we allemaal gezond blijven en naar elkaar  

blijven omzien zodat we de Corona-tijd goed mogen doorstaan.

Samen met iemand de dienst bekijken? Stuur dan een berichtje naar  
scriba@dorpskerkeelde.nl of neem contact op met uw contactpersoon.

Namens het Moderamen,  
Gea Kruit, scriba

Uitnodiging gemeenteberaad 26 november
Het gemeenteberaad in maart is niet doorgegaan door de lockdown.  

Deze herfst willen we het gemeenteberaad wel door laten gaan. Helaas  
kan de bijeenkomst niet in ‘t Loughoes plaatsvinden. We organiseren  

daarom een digitale bijeenkomst op: donderdag 26 november van

20.00 tot 21.30 uur.
De agenda bestaat traditiegetrouw uit een toelichting op de  

begrotingen van College van Kerkvoogden en College van Diakenen.  

Daarnaast nodigen we jullie van harte uit om ideeën en suggesties te  
delen over ‘hoe gemeente te zijn in coronatijd’.

Heb je belangstelling en zin om een avondje achter het scherm te  
zitten en zo bij het gemeenteberaad te zijn? Geef dit dan door aan Gea  
Kruit scriba@dorpskerkeelde.nl. Rond 21 november ontvang je de
agenda, de link naar de vergadering en vanaf dat moment kan je je  
vragen en suggesties insturen.
Namens de kerkenraad graag tot ziens!

Gea Kruit en Erna Dros

Bloemenbollenactie Moldavië

Omdat de verkoop van lavendelplantjes dit voorjaar niet door kon gaan
en fysieke activiteiten niet mogelijk zijn, heeft de diaconie in de maand

september een bloembollenactie georganiseerd.

De opbrengst van deze actie, bestemd voor het ZWO-project Moldavië,
is ruim € 100,--. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, willen we
hartelijk bedanken.

De diaconie

mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl


Een bedankje
Op 11 juli kwam Joke Lambour met een grote bos bloemen mij  

opzoeken met de boodschap dat zij mij namens de kerk mij  

overhandigde.
Ik was blij verrast en ervoer wat de kerkelijke gemeente voor mij  

betekende en dat in deze barre tijden.
De bloemen hebben het 15 dagen  

uitgehouden!

Nogmaals bedankt en hartelijke  
groeten,

Karel Wassenaar

Vorige week zondag werd ik verrast met
een prachtig boeket bloemen, heel veel dank daarvoor.
Hierbij wil ik ook eenieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten,  
bloemen, berichtjes en het medeleven, voor en na het overlijden van  

mijn lieve man en maatje Johan.

Dat heeft ons enorm gesterkt en getroost. Daarvoor mijn  
welgemeende dank!

Alie Pruntel

Wat een verrassing toen wij op zondag 23 augustus de bloemen van de  
kerk ontvingen. Het was vlak voor de verjaardag van onze vader Joop,  

die dan 90 jaar zou zijn geworden. Een verdrietige dag en dan geeft  

zo’n mooie bos bloemen met de kaart met namen erop troost!
Hartelijk dank daarvoor!  

Familie Cannegieter

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

van de gemeente naar:

4 oktober fam. Meindertsma  
11 oktober dhr. J. Sinnema  

18 oktober dhr. Sijtze Jager  
25 oktober mevr. Alie Pruntel
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Hervormingsdag
Als je ’31 oktober’ hoort, denk je misschien wel aan griezelige maskers  

en pompoenen… Maar wist je dat op deze dag naast Halloween ook  

Hervormingsdag wordt gevierd? Denk je nu: Hervormings-wat? Lees  
dan even verder, want dit móét je weten over Hervormingsdag.

HALLO… HERVORMINGSDAG!
Bij ’31 oktober’ is dat kans groot dat je denkt aan spoken, pompoenen  
en griezelige maskers… aan Halloween dus. Maar 31 oktober staat al
veel langer bekend als ‘Hervormingsdag’, dat waarschijnlijk sinds 1567  
wordt gevierd. Waar Halloween weinig met onze Nederlandse tradities  
of geschiedenis te maken heeft, heeft Hervormingsdag dat zeer zeker.
Zeg dus maar ‘Hallo’ tegen Hervormingsdag (en lees vooral even
verder).

MAARTEN LUTHER
Voor de oorsprong van Hervormingsdag moeten we 503 jaar terug in  

de tijd. Op 31 oktober 1517 timmerde de Duitse monnik Maarten  

Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg, om  
zijn bezorgdheid over de corruptie binnen de Rooms-Katholieke kerk te  

uiten.

HAMEREN OP HERVORMINGSDAG
De dag dat Luther zijn stellingen in de deur spijkerde – of hij echt heeft  

staan hameren wordt ernstig betwijfeld – was het begin van de

8

https://www.allaboutreligion.org/dutch/maarten-luthers-95-stellingen.htm


afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk, oftewel de Protestantse  

Reformatie. Daarom wordt 31 oktober dus ‘Reformatiedag’ ofwel  

‘Hervormingsdag’ genoemd. De laatste decennia moest  
Hervormingsdag flink aan aandacht inleveren, totdat we drie jaar  

geleden ‘500 jaar Reformatie’ herdachten en Hervormingsdag weer  
volop in de picture stond.

ZONDER HERVORMINGSDAG GEEN PKN
Als er geen Hervormingsdag zou zijn geweest, dan zouden de  

Hervormde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt),  

Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Lutherse Kerk en  
al die andere christelijke kerken, niet bestaan hebben. De PKN dus ook  

niet. Gek idee, toch?

GODS WOORD CENTRAAL
Op Hervormingsdag wordt óók herdacht dat de Bijbel als woord van
God weer centraal kwam te staan. Maarten Luther schreef namelijk  

niet alleen zijn 95 stellingen, hij vertaalde de Bijbel ook naar het  

Duits. Hij vond dat iedereen het woord van God zelf moest kunnen  
lezen. In Nederland kregen we onze eigen vertaling: de  

Statenvertaling. Die vertaling heeft zelfs vandaag de dag nog invloed  
op onze taal. Denk maar aan uitspraken als ‘Iemand die als een dief in  

de nacht komt’, ‘een zondebok aanwijzen’, ‘parels voor de zwijnen  

werpen’, ‘vrezen met grote vreze’ of ‘ijdelheid der ijdelheden’. Yep,  
allemaal dankzij Hervormingsdag.

Jack Schoo

Bron: https://eva.eo.nl/artikel/2019/10/dit-moet-je-weten-over-
hervormingsdag

[tekst geredigeerd]
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DeVesper

In de Vesper van zondagavond 25 oktober in de Dorpskerk werden een
aantal teksten voorgelezen ontleend aan ‘Zorg voor de zorgverlener’.
Ze kunnen ook algemener gelezen worden dan alleen door de  
doelgroep, medewerkers in de zorg. Ze zijn min of meer spiegelteksten
bij de lezing uit Mattheus 22 ‘God liefhebben en je naaste als jezelf’.

Zorg goed voor jezelf. (Als iets van basis, want als jezelf in verwarring  

bent of raakt kun je niet veel meer voor een ander betekenen.)

Denk positief over jezelf. (Gun jezelf jouw eigen bestaan, ongeacht wat  

een ander daarvan vindt.)

Wees attent voor de mensen om je heen, geef als het kan aandacht en  

gemeende complimenten, waardeer het als je ze krijgt. (Eigenlijk een  
omschrijving van zoals je momenteel veel hoort: “laten we wat meer  

naar elkaar omkijken”.)

Bedenk bij alle verdriet en pijn die je ook tegenkomt, dat je je  
behoorlijk machteloos kunt voelen. Geef het toe zonder schuldgevoel.  

Soms is alleen maar ‘er zijn’ belangrijker dan iets te kunnen doen.  
(Soms is het teveel, voel je je machteloos om iets te kunnen doen. Er  

voor iemand zijn is dan al genoeg, wat je voor een ander bent, ook als  

het verdriet en de pijn daarmee niet lijken op te lossen.)

Verander regelmatig je dagelijkse gewoontes. (Laat de dag niet in  

automatismen verlopen. Als je iets een sleur vindt worden, ga het een  

keer anders doen.)

Bedenk dat er groot verschil is tussen commentaar dat oplucht en  
kritiek die de spanning groter maakt. (Je eerlijk uitspreken lucht op,  

positief opbouwend commentaar. Met negatieve kritiek raak je iemand,  

breek je iemand af.)

Maak duidelijk onderscheid tussen uit en thuis. (Tussen Uit en Thuis,  

tussen werk en thuis, tussen binnen en buiten, tussen hier en daar.  
Het klinkt logisch, maar dat bewust doen houdt je attent en bij de tijd.)
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Ken je eigen “Bron”, of ga ernaar op zoek. (Wees je bewust waar je in  

gelooft, koester dat; je levensovertuiging. Hier sta ik voor, dat is voor  

mij belangrijk in het leven, wat er ook gebeurt. Put uit je ‘Bron’, als het  
goed is, is die onuitputtelijk.)

Als je (nog) een baan hebt of betaald werk, of vrijwilligerswerk, of nog  
anders…..praat dan tijdens pauzes liever over iets anders dan over het  

werk. (En geldig voor altijd en iedereen. Praat niet altijd over  

hetzelfde, vermijd stokpaardjes, jargon, napraten, want er is nieuws  
onder zon.)

Neem in sommige situaties de tijd, vraag tijd. “Nu even niet” (Sta niet  
altijd aan, wees niet altijd beschikbaar. 24/7 klinkt wel heel actief,  

maar is vrijwel onmogelijk voor een gewoon mens.)

Onverschilligheid heeft een negatieve invloed op je. Besef dat je doet
wat je (goed) kunt. En niet meer. (Je doet je best en dat doe je goed,

meer kan waarschijnlijk niet. Je doet wat je kunt, jij doet wat jij kunt.)

Wees serieus en heb plezier. Ernst en humor liggen gevoelsmatig  

dichter bij elkaar dan je denkt. (Ernst is een emotie, humor ook, als  

ernst diepgang is, dan is humor dat ook.)

Wat is jouw ja eigenlijk waard, als je nooit nee zegt. (Dat is een  

doordenker, om bij stil te staan en in je om te laten gaan, zeker voor  
mensen die geneigd zijn altijd ja te zeggen, bijvoorbeeld omdat ze  

denken dat nee zeggen onfatsoenlijk is, niet hoort.)
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Inleveren kopij
Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 27 november, 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

Van het kerkelijk buro
Fam. De Vries–Verplanke Snip 104 Australië

Ingekomen:  
Dhr. L.P. Bakker

Dhr. J.P. Scholtanus

van:  
Groningen  

Groningen

naar:  
Kluivingskampenweg 36

Dullemansstukken 1

Verhuisd:
Fam. Marenco Hüeck-Kroes

van:  
Fazantweg 3

naar:  
Anemoonweg 46

Vertrokken: van: naar:  
Utrecht  

Haren

Nieuw – Vennep

Mevr. I.C.J. Hoeksema Zweerdeneiland 55  
Mevr. W. van den Berg–Zwaneveld Hooiweg 92

Dhr. H.G. van Schuppen Reigerlaan 5

Vanuit de diaconie
Tijdens de diaconievergadering van maandag 5 oktober jl. is besloten  

om voortaan door de diakenen bij toerbeurt een korte impressie van  

de belangrijkste punten via Kerkelijk Contact te delen met de leden  
van de dorpskerk. Dit om meer duidelijkheid te geven over datgene  

wat de diaconie doet en waar ze zich mee bezig houdt. En natuurlijk  
om de gemeenteleden er zo veel als mogelijk bij te betrekken.

De avond werd begonnen met “Dromen”. (Elders in KC afgedrukt)

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


Na de gebruikelijke punten als agenda, notulen, actiepunten, collectes  

voor de komende maand, voedselbank e.d. kwamen de volgende  

punten aan de orde.
De opbrengsten van de collectes zijn minder dan voorgaand. Dit heeft  

natuurlijk zijn oorzaak in de Coronaperikelen en de mogelijke
onbekendheid van GIVT. Er zijn nog te weinig gemeenteleden die dit  

gebruiken. Iedereen die niet goed weet hoe GIVT werkt kan contact  

opnemen met de kerkrentmeesters of met de diaconie voor hulp.

De bloembollenactie ten behoeve van het ZWO-project Moldavië is
minder succesvol verlopen als dat we gehoopt hadden. Er zijn 18  

pakketten met bollen besteld. Toch heeft het Moldavië project dit jaar  
ruim 4000 euro opgeleverd.

Een deel van deze avond hebben we ons bezig gehouden met de TuVo.

(Tussenvoorziening) Om te weten te komen wat we eventueel voor hen
kunnen doen, was dhr. W. Schoolderman uitgenodigd. Hij vertelde

over de samenstelling van de bewoners, over de wijze waarop ze (rond
de 60 met een voorlopige status) geholpen worden met het inburgeren  
in de samenleving, waar men vandaan komt, waar men tegen  

aanloopt, de manier waarop hun huisvesting geregeld is en wat de  

financiële toestand van de bewoners is. Eén ding is duidelijk: Voor iets  
extra’s is er geen geld en er is gebrek aan vrijwilligers.

Als 2e gast kwam Mw. Vera van Aalst vertellen over haar initiatief om  
voor kinderen van mensen die het bepaald niet breed hebben met
Sinterklaas een passend cadeautje te kopen. Ze verzamelt nieuw of er  
goed uitziend en onbeschadigd speelgoed.
In beide zaken wil de diaconie participeren. Een aantal ideeën wordt  
nader besproken en zullen een vervolg krijgen.
Dit jaar willen we met de kerst weer iets doen, door een bon te geven  
aan diegene die dit nodig hebben. We gaan op de gebruikelijke manier  
na wie ervoor in aanmerking komen.
De Open Deur wordt dit jaar niet meer verstrekt tijdens de  
kerstnachtdienst. Dit vanwege geringe belangstelling de afgelopen  
paar jaar en we weten niet of en hoe de
kerstnachtdienst zal plaatsvinden. Het voorstel
om dit in een hal van de bloemenveiling te  
doen kan door de Coronamaatregelen niet.

De avond werd beëindigd
met een gedicht van moeder Theresa.

Hein van Assen.
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Gedicht

moment van het licht  
in verscholen verdriet,
de kaars wordt ontstoken  
voor wie 't aardse verliet.

flakkerend licht
dat het donker verstoot,
verlicht en bescherm ons
totoverde dood.

breng nu hetlicht

naar de bron van bestaan,  
troost ons en geef hen  een 
eeuwige naam.

klinkend jouw naam

in het licht van Gods huis,  
hier woont zijn liefde
Hij bracht jouthuis.

Cobie Verheij-de Peuter bron:  
www.gedichtensite.nl

Lieve gemeenteleden
In het nummer van KC over groene kerk vond ik deels antwoord op de  

coronacrisis en voor het eerst vond ik het steekhoudend. Geen  

vervoermiddelen die gemotoriseerd zijn als het niet nodig is. De lucht is al  

zoveel zuiverder nu er minder vliegtuigen over vliegen.

Maar ook studie van het boek Openbaring is een antwoord op de coronacrisis.  

Ontwikkeling van je geestelijk leven en waakzaamheid t.a.v de “dingen die  

boven zijn”, de dingen van God.

Ik had een stukje voor Dorpsklanken klaar in mei maar dat is niet geplaatst.  

Bid voor de redactie van ook dat blad.

Charlotte Teding van Berkhout, Eelde 27 oktober 2020
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Groene kerk
Groene kerk spotlight : Feikje en Klaas Koelstra
In deze bijdrage komen mensen aan het woord die stappen zetten naar  

een duurzame wereld. Door de verhalen maken we zichtbaar wat je

zelf kunt doen in jouw situatie. We stellen steeds dezelfde drie vragen.
• Hoe kom je er bij duurzame stappen te zetten? Wat is je  

drijfveer?

• Wat levert het op?
• Wat is je wens voor het team van de Groene Kerk? Wat zou je  

de groene Kerk willen toewensen?

Op een herfstige namiddag rijd ik naar Winde. Ik word hartelijk
ontvangen in de prachtige boerderij van Feikje en Klaas Koelstra. Een  

oud huis, uit 1870, met oude eikenhouten gebinten nog zichtbaar in de  
ruime woonkamer. Een oude woonboerderij in het buitengebied is niet  

bepaald de meest logische plek voor een zogeheten nul-op-de-meter  
woning, een woning die net zoveel energie gebruikt als dat hij opwekt.  

Maar dat kan dus wel! Er zijn veel zonnepanelen geplaatst, op het dak  

en op een veld in de tuin. En al sinds ze er wonen, 1989, zit er dubbel  
glas in het huis. Ze isoleerden het plafond onmiddellijk om het grote  

energieverlies te stoppen. Later pas het dak. De eerste 20 jaar werd  
het huis verwarmd met gasgestookte radiatoren. Een tegelkachel  

zorgde voor extra warmte en minder gasverbruik. In 2010 werd  

vloerverwarming aangelegd en verdween de tegelkachel. Een  
houtkachel met buffervat zorgde voor verwarming van de woonkamer.  

Sinds drie jaar wordt het huis (bijna) helemaal verwarmd door een  
warmtepomp en ligt er dus vloerverwarming in. Ze zijn er superblij  

mee. In het laatste jaar dat zoon Jan nog thuis woonde (2003)  

verstookten ze 3400 kuub gas. Nu, met de warmtepomp, is dat in drie  
jaar teruggebracht tot nul. Deze zomer tijdens de extreem hete weken  

profiteerden ze van de verkoeling die zo’n pomp ook kan brengen!

Hoe kwamen jullie erbij duurzame stappen te ondernemen?  

Feikje: ‘Dat besef ontstond bij mij al vroeg. Ik deed mee met het  

Ecoteam programma, een club waar we steeds bij elkaar kwamen op

te praten over energierekening, gasverbruik of bijvoorbeeld het nieuwe  

rijden. Dat was in 2002. We hebben ook al lang een moestuin, die ik
steeds biologischer maakte.’ Klaas vult direct aan: ‘We zijn heel  

pragmatisch begonnen. Steeds maakten we de rekensom, als we dit  
isoleren dan levert het dat op. Zo hebben we het met alle woningen  

gedaan. En als we weer gespaard hadden stopten we het geld met  

liefde in zulke investeringen. Mensen vinden dat soms gek, want wat  
levert dat dan op? Maar ik hoef niet op wereldreis of zo. Pas de laatste  

jaren is er bij mij, naast de financiële prikkel, ook een innerlijke



overtuiging gekomen. En dat hebben we allebei: dat het niet zo door
kan gaan in de wereld.’
We praten daarover door. De consumptiemaatschappij, de
problematiek van het stikstof en de boeren, de keuzes die niet  

gemaakt worden, maar eigenlijk wel moeten, de kledingindustrie.

Feikje: ‘We wilden van het gas af, zo snel mogelijk. Om een daad te  
stellen en iets te doen. Sommigen vragen: kan dat uit zo’n

investering? Ach, je weet niet hoe lang je nog leeft, maar dan hebben  
we nu alvast wel wat gedaan’. Klaas: ‘Ik kijk naar wat kan. Het is

eenvoudig de investering te doen en er nu profijt van te hebben. Ik  

bekijk het altijd zakelijk, kan prima uit, die warmtepomp’.

Wat levert het op?
‘De warmtepomp levert een goed gevoel op, we doen iets tegen de  

klimaatverandering. We gebruiken geen gas meer en we hebben een  
lage energierekening en een comfortabel huis’.

Wat is je wens voor de groene kerk?
Klaas, resoluut: ‘Positief denken! Dat we dat blijven doen.’ En Feikje  

vult hem aan: ‘Dat we concrete stappen zetten als kerk. Ik werd zelf  
geraakt door een artikel uit de krant in april over de coöperatie Land  

van Ons. Ieder lid brengt geld in, en samen koop je grond. Die grond  
wordt ingezet voor biologische landbouw. Zodat er meer biologische  

streekproducten in Nederland bij komen. Ik word heel blij van zo’n  

kleinschalig initiatief dat groot wordt. Als we zoiets zouden kunnen  
doen in onze kerk…’

Dorinda Hijszeler
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Dromen
Ik sliep en tijdens de slaap droomde ik.
Ik was op Moria en zag de vluchtelingen in het kamp, hun wanhoop,  

hun huisvesting en hun hoop op betere leefomstandigheden.

Ik schaamde me en kon geen woord uitbrengen.
Ik was in Amerika bij een gebedsoptocht vanwege de voordracht tot  
benoeming van een nieuwe en conservatieve opperrechter. In hun  

ogen was dat volkomen normaal en een Godsgeschenk van de

president.
Ik keek de ogen uit en vroeg me af hoe kan dit.

Ik was op het uitgiftepunt van de voedselbank en zag een bekende en
hij zag mij ook. Hij kleurde rood en ging pijlsnel weg met zijn wekelijks  

voedselpakket.

Ik voelde me zeer opgelaten.
Ik was in het verzorgingstehuis en zag de eenzaamheid, voortkomend
uit de coronamaatregelen. De angst dat men daar besmet kan worden.  
Misschien weer een bezoekloze periode of blijft het bij nu nog alleen  

een mondkapjesplicht?

Ik kon geen troostende antwoorden vinden.
Ik was in het ziekenhuis op de IC en zag hoe druk en gedreven men  

was om te helpen tijdens deze pandemie, waar van niemand weet  

hoelang die nog kan duren.

Ik herkende veel, maar stond duidelijk in de weg.
En daarna droomde ik dat ik de stem van God hoorde, zien kon ik Hem  

niet. En Gods stem zei tegen mij.

……………... probeer je steentje bij te dragen niet in alles, maar  

pak alleen datgene op wat op je pad komt en behappen kunt.  

Hoe klein dit steentje ook is, je doet het in Mijn naam.

17



Voedselbank
Ondanks alle beperkende maatregelen gaat het werk van de  

voedselbank door. Gelukkig! Mede door spontane vrijwilligers en  

nieuwe chauffeurs kan het bezorgen doorgaan.
Mijn taak als roostermaker en coördinator zit er op. Ik ga mij richten  

op andere zaken die aandacht verdienen.
Wie heeft in deze tijd zin en tijd om mijn taak over te nemen? Ik leg  

graag uit wat deze taak inhoudt en ben benieuwd wie mij belt of mailt.

Ik vertrouw er op dat ik een opvolger krijg.
Tineke Stoffers: 3094338/ tinekestoffersmik@kpnmail.nl

In herinnering
In God met ons verbonden  
gingen ons voor in de dood:

Naam Geboortedatum Overleden

Dhr. G.C. van der Kooij 11-11-38 25-09-20

Dhr. J. Tepper 14-10-32 16-10-20

Mevr. S.G. de Pater - Gruijs 23-05-35 18-10-20

Mevr. C.H. Jonkman - Rauwerda 06-11-27 24-10-20

Want het licht is sterker dan het donker  

en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,  
Keer je om en zie Gods nieuwe dag.

18
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Collecteopbrengsten

Hieronder ziet u (links) de opbrengsten van de collectes van de  

maanden augustus en september 2020.
De collectedoelen van de maanden november en december 2020 ziet u  
rechts.

2-8 D Voedselbank 78,20 1-11 K. in actie.  

Najaarszending

K Eredienst 15,20 Eredienst

9-8 D Bloemengroet 50,20 8-11 ZWO-project  

Moldavië

K Eredienst 15,20 Eredienst

16-8 D ZWO-project  

Moldavië
83,20 15-11 Plaatselijke  

ondersteunin

g
K Eredienst 18,20 Eredienst

23-8 D Beiroetramp 281,20 22-11 Bloemengroet

K Eredienst 26,20 Eredienst

30-8 D Bloemengroet 28,70 29-11 Kerstpakketten  

actie

K Eredienst 18,70 Eredienst

6-9 D K. in actie  

Werelddiaconaat
130,40 6-12 Kerstpakketten  

actie

K Eredienst 43,20 Eredienst

13-9 D Voedselbank 98,30 13-12 Kerstpakketten  

actie

K Eredienst 40,90 Eredienst

20-9 D ZWO-project  

Moldavië
139,70 20-12 Kerstpakketten  

actie

K Eredienst 58,15 Eredienst

27-9 D K. in actie  

Zending
92,90 24-12 K. in actie  

Kinderen in de  

knel

K Eredienst 42,90 Geen 2e collecte

De opbrengsten zijn weergegeven in
Euro’s.
De opbrengsten zijn alleen giften via  

Givt, van collectebonnen en geld.

Giften rechtstreeks gestort op de  
rekening van de diaconie en van de

kerkrentmeesters zijn NIET in deze  
opgave verwerkt.

25-12 Plaatselijke  

ondersteunin

g
Eredienst

27-12 Plaatselijke  

ondersteunin

g
Eredienst

31-12 TuVo

Eredienst
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Puzzel
Ik heb nu een letter Sudoku puzzel gemaakt. In elk vakje moet je één  

van de letters invullen. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke  

rij, elke kolom en elk blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. Vul  
de letters van de nummers in de onderste rij.

Veel puzzelplezier. Ina Rawée. cgrawee@gmail.com

D R S O

A N O D S
1 7

E R
5

D A

R I A O N

M I R E A
6

A
3 9

D A M N S

N S E

O
8 2

N
4

M

1 2 3 4 5 6 6 2 3

7 5 6 8 5 7 2 9 2 5

De oplossing van de oktoberpuzzel was: Kerkdienst
Horizontaal: 2. ruiker, ereis, isis 3. ineens, stekel 4. dwerg, gaande,  

den 5.pook, karos, osaka 6. einder, loven, noot.

Verticaal: 1. arbeid , dapper 2. diner, ren, noen, end 3. deun, noga,  
aal, lek 4. vest, trafo, forel 5. ijs, sukade, deal, alom 6. esp, plan,  

naar, arts.

mailto:cgrawee@gmail.com


Leven in Pauze stand
Terugkeer in tijden van corona.

Ook asielzoekers die terug willen naar hun land van herkomst, hebben  

last van de coronamaatregelen. Reizen is moeilijk of onmogelijk,  

instanties maandenlang dicht voor afspraken. De 44-jarige Mamadou  
uit Senegal zit al een half jaar ‘in de wacht’.

Werken op een Nederlandse boerderij: dat was zijn droom. Waarom in  
Nederland? Hier kun je jezelf zijn. Maar hij kreeg geen asiel, dus moet  

Mamadou terug naar Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Het  

begint ermee dat zijn identiteit opnieuw vastgesteld moet worden om  
terug te kunnen keren.

Daarvoor moet Mamadou naar een Senegalese ambassade. De  
dichtstbijzijnde staat in Parijs. Geluk bij een ongeluk: daar woont zijn  

zus. Ze is getrouwd met een Fransman, ze hebben twee dochtertjes,  

één van twee jaar en één van zes maanden. Mamadou heeft hen nog  
nooit gezien. Hij arriveert 16 maart. Het wordt een mooie dag: hij  

krijgt zijn identiteitskaart en sluit voor het eerst zijn nichtjes in de  
armen.

De dag daarop sluit Franrijk de grenzen: corona. Twee dagen worden  

twee maanden; zolang zit Mamadou vast in het kleine appartement  
van zijn zus. Hij slaapt in de huiskamer en moet vanwege de lockdown  

binnenblijven. Wat doe je dan de hele dag? Eten, slapen, roken. Het is  
alsof iemand de pauze-knop heeft ingedrukt. Je leven staat stil.

Dan mag Mamadou eindelijk reizen en  

komt hij naar Groningen om zijn vertrek  
naar Senegal verder te regelen. Vier  

maanden later zit hij echter nog hier:  
alle instanties die ondersteunen bij  

terugkeer kampen met vertragingen  

door de coronaperikelen. Hij wil zo graag  
door met z’n leven. Hij móét terug, hij  

wíl terug. Kan iemand die pauzeknop  
uitzetten?
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Kleurplaat
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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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