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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2

9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden:

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

13 dec 10.00 uur dhr. Bert Broers JK/KK 3e advent

20 dec 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 4e advent

24 dec. 18.30 uur ds. Kaj v.d.Plas kinderkerstfeest

24 dec. 20.00 uur ds. Kaj v.d.Plas kerstavonddienst

25 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas kerstmorgen/KK

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

27 dec. 19.00 uur liturgen

31 dec. 19.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Oudjaar(do.)

03 jan. 10.00 uur ds. Ari Troost

Rolde

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

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

Door het donker hier gekomen

Door het donker hier gekomen,  

aangetrokken tot het licht,  

willen wij het Kind bezingen  
dat op aarde vrede sticht.

In dit kind staat het te lezen  
hoe God zich ons allen dacht:
zie de toekomst, hier geboren,  

voor het menselijk geslacht!

In dit Kind is vleesgeworden  
hoe God ook het donker door
heel zijn goede schepping trouw blijft  

Deze ster wijst ons het spoor!

Oude dromen, haast vervlogen,  
uit een lang voorbije tijd,  

zingen wij ons nieuw te binnen,  
door de hemel begeleid.

En met allen die gegaan zijn  

met de dromen van oudsher,  
zoeken wij naar nieuwe wegen  

bij het lichten van de ster.

Zolang wij nog durven dromen,  

uitzien naar wat toekomst  

biedt,

zullen wij ons laten leiden  
door dit Kind, dit licht, dit lied.

Sytze de Vries

De redactie wenst u allen een goede voorbereidingstijd naar de kerst

toe en gezegende kerstdagen, hoe, met wie en in welke vorm u deze
ook vieren zal.

Namens deze,  
Joke Lambour
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De grootste verandering ligt niet achter je

maar wees niet bang
Advent is de tijd van ‘hij komt’. In
de kerk staat deze maand een  

bloemschikking met een ladder die  

dat verbeeldt. Het licht komt elke  
week een treetje lager. Zo komt het  

licht naar de wereld om er geboren  
te worden en er te komen wonen.
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Gods licht in Jezus.

Eigenlijk is het altijd Advent in de joods-christelijke religie! Je leeft als  

gelovige in de tijd tussen schepping en herschepping, tussen de oude  

wereld en de nieuwe aarde. En vanuit de Bijbel krijg je beelden van  
verandering, van transformatie en revolutie mee.

We komen uit het licht en zijn ernaar op weg. Advent gaat over  
toeleven naar Kerst, maar ook over rekening houden met het licht dat
plotseling definitief kan doorbreken in de wereld. Durf je daar  
rekening mee te houden?

Mobiele telefoon? Nergens voor nodig!
Regelmatig komt er een filmpje van Frans Bromet uit 1998 voorbij op  
internet of in een televisieprogramma. Mensen krijgen de vraag of ze
een mobiele telefoon zouden willen hebben.
Ze zien er het nut niet van in. Er is altijd wel een vaste telefoon  
binnen handbereik. Onderweg pech? Dan bel je gewoon ergens aan.  
En altijd bereikbaar zijn? Daar heb je een antwoordapparaat voor.
Het nut van nieuwe uitvindingen 100 jaar voor de introductie van de
mobiele telefoon konden mensen zich bij het zien van de eerste  
auto’s niet voorstellen dat die ooit paard en wagen zouden  

vervangen. Nog een eeuw eerder dacht men hetzelfde van de trein.  

Ook radio, televisie en computer: allemaal hadden ze bij hun  
introductie een grote groep critici die het nut er niet van inzagen.

We blijken als mensen keer op keer niet in staat de veranderingen te  
voorspellen die nieuwe uitvindingen teweeg zullen brengen. We  

verwachten het niet eens. Terwijl we toch beter zouden moeten  

weten!

Persoonlijke veranderingen? Vanaf nu niet meer.
In 2013 publiceerden drie psychologen in het bekende  

wetenschappelijke tijdschrift Science de resultaten van onderzoek  
onder meer dan 7.000 mensen.
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De ‘End of History Illusion’ noemden de onderzoekers het. ‘De illusie  
van het einde van de geschiedenis’.
De mensen die meededen in het onderzoek waren allemaal tussen de  

18 en 68 jaar. Maar wat bleek? Hun leeftijd speelde geen rol, ze  

hadden over het algemeen allemaal last van hetzelfde.

Je kijkt anders naar de toekomst dan naar het verleden
Nou ja, last - allemaal vertoonden ze dezelfde neiging. Die kun je dus  
gerust ‘algemeen menselijk’ noemen. De neiging om anders naar de
toekomst te kijken dan naar het verleden.
Wat blijkt? Ongeacht je leeftijd kijk je terug op het verleden als een
periode van flinke persoonlijke ontwikkeling. Je leerde, stelde je  
overtuigingen bij, veranderde je voorkeuren en kernwaarden.

Je verwacht weinig grote veranderingen
Van de toekomst daarentegen verwacht je weinig grote  
veranderingen. Je denkt dat je je lessen hebt geleerd, en dat je  
persoonlijkheid en kernwaarden hetzelfde zullen blijven.
Tieners, mensen van middelbare leeftijd en ouderen zien achteraf
allerlei betekenisvolle veranderingen, maar het lukt ze niet om die te  

projecteren op de toekomst. Terwijl dat wel logisch zou zijn.

Dat zou wel logisch zijn
Want als je, terwijl je terugkijkt op je leven, ziet hoe diepgaand je  
door de tijden heen veranderd bent, dan ligt het toch voor de hand  
dat je in tijden die komen ook zult veranderen?
Ja. Maar we zijn in de dus niet bepaald logisch, als mensen.
Hoeveel heb je de afgelopen jaren niet geleerd van alle nieuwe  
ervaringen. Hoeveel zul je je wel niet ontwikkelen in de komende 10  

jaar?
We kijken naar het verleden als een snelweg van persoonlijke  

ontwikkeling. Maar vanaf nu gaat die hoogstens met een  

slakkengang.

We zijn slechte voorspellers
Vraag iemand hoe zij de afgelopen 10 jaar is veranderd als persoon,  

in wat zij waardevol vindt en in wat zij leuk vindt; ze zal de  
veranderingen kunnen aanwijzen.

Vraag haar in te schatten of ze de komende 10 jaar zal veranderen  

als persoon, in wat zij waardevol vindt en wat zij leuk vindt: ze schat  
de kans op verandering veel minder groot in.



De veranderingen zijn bij oudere mensen minder ingrijpend. Maar  

toch zijn oudere mensen even slecht in het inschatten welke  

veranderingen nog mogelijk zijn.

De grootste verandering ligt niet achter je
Op basis van de neiging te denken dat de belangrijkste veranderingen  
geweest zijn, doen we in de praktijk soms verkeerde investeringen.
We investeren op basis van onze voorkeuren hier en nu, want er zal  
toch wel niet zoveel meer veranderen!
En we moeten wel. Anders zouden we geen plannen kunnen maken
voor de toekomst. Maar we lopen er soms in vast. ‘Hoe hebben we  

ooit voor dit dorp kunnen kiezen’ zeg je dan tegen elkaar. Of je  
verzucht tegen je ex-hartsvriendin: ‘wat heb ik ooit in jou gezien’?

Optimisme en bezorgdheid
Er gaat nog van alles veranderen. Hoe je leven en de wereld er  

vandaag voorstaan, is niet de definitieve toestand. En trends naar  
beneden of naar boven zijn niet voor altijd.

Dat betekent dat je grote persoonlijke bezorgdheid kunt relativeren:  
er komt weer een nieuwe dag.
Het betekent ook, dat je blind optimisme kunt relativeren.

Advent en de toekomst
Durf je rekening te houden met grote veranderingen in de nabije  
toekomst? Durf je te aanvaarden dat die toekomst onzeker is? Advent  

gaat over het radicaal inbreken van het nieuwe, onverwachte.

Maar het verhaal van de komst van het Licht naar de wereld, de  

boodschap dat wij uit licht voortkomen en naar licht onderweg zijn,  

voedt Advent ook ons vertrouwen en ons optimisme.

Advent verandert blind optimisme  

in een dieper vertrouwen  
ondanks. En het verandert  

bezorgdheid om vandaag in rust  

over morgen.

Het was licht. Het wordt licht.  
Maar wees niet bang. Er zij licht.

ds. Kaj van der Plas
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Nieuws uit de Kerkenraad
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De laatste vergadering  

van het jaar voor de KR  

stond in het teken van  
verleden en toekomst,  

met andere woorden  
‘Hoe ging het met de  

kerk het afgelopen jaar  

en wat kunnen wij het  
komende jaar  

verwachten met ‘het

kerk zijn’.
Allereerst werd natuurlijk teruggekeken op een bijzonder en bewogen  

jaar waarin veel is gebeurd en veel juist niet is gebeurd. Vanaf het  

moment dat we genoodzaakt waren de deuren voor de kerkgang te  
sluiten, hebben we regelmatig vergaderd en de mogelijkheden  

besproken om toch zo goed en zo veilig mogelijk kerk te zijn. Het  
vergaderen gebeurde meestal digitaal, thuis gezeten achter het  

scherm van onze laptop of IPad aangezien ook ‘t Loughoes  

momenteel gesloten is voor bijeenkomsten. Het fysiek met elkaar  
rond de tafel zitten wordt soms wel gemist, aangezien de  

lichaamstaal tijdens vergaderingen erg belangrijk is om de meningen  
nog eens extra te onderstrepen.

Regelmatig stelden wij ons de vraag “wat is wijsheid” en vooral wat is  

de verantwoordelijkheid van de kerk in deze. Niet gemakkelijk om  
beslissingen te nemen in een tijd waarin er veel meningen zijn en  

waarbij we van de overheid horen dat er in de maand december nog  
geen verruiming van de maatregelen komt. Het afgelopen jaar was  

geen gemakkelijk jaar, daar kunnen we kort over zijn.

De jaarrekening en de begroting stonden in de afgelopen vergadering  
natuurlijk weer centraal. De voorzitter CvK / penningmeester a.i. en  

de penningmeester van de Diaconie hebben weer veel werk verzet.
Verder is binnen de KR aan de orde gekomen hoe Allerzielen is  

geweest en hoe de Voleindingsdienst is voorbereid. We kunnen  

stellen dat het sfeervolle en waardevolle ervaringen waren, waar men  
zich goed bij voelde.

Ten aanzien van het Gemeenteberaad is besloten ook dit online te  
organiseren. Op het Gemeenteberaad gaan we naast de begrotingen
in op vragen uit de kerkelijke gemeente, waarbij de belangrijkste zijn  
‘Gemeente zijn in Corona- tijden’, Groene Kerk en de Vespers. (Als u
dit leest heeft het Gemeenteberaad inmiddels plaats gevonden.)



Voor de decembermaand is een werkgroep samengesteld om de  

invulling rond de Kerstviering vorm te geven. Zoals te verwachten  

stuiten we ook hierbij op beperkingen en moeten we onze plannen  
steeds bijstellen. Er is gelukkig wel de gelegenheid om een kerstboom  

te plaatsen. Dit keer gaan we dit buiten doen, met mooie verlichting  
zodat iedereen in het dorp iets meekrijgt van de kerstsfeer rond de  

Dorpskerk. Hoe dit verder wordt georganiseerd

leest u in dit KC.
We kijken terug op een bijzonder jaar waarin voor  
ons de (online) kerkgang centraal stond. Daarbij
staan we stil bij degene die direct of indirect  
getroffen zijn door het Corona virus al of niet in
onze directe omgeving. De kerk heeft vele  
rampjaren en pandemieën doorstaan en is voor
zover wij weten sinds haar bestaan nog nooit
gesloten geweest voor het bijwonen van  
kerkdiensten. Ja, het was een bijzonder jaar,
waarin we kerkgeschiedenis schrijven. Hopelijk biedt het komende  
jaar toch enigszins de mogelijkheid om elkaar op enigerlei wijze weer  

in de kerk en in ‘t Loughoes te kunnen ontmoeten.
Ik wens jullie en u allen een mooie sfeervolle decembermaand en

voor het nieuwe jaar, gezondheid en vertrouwen in de toekomst.

Namens de Kerkenraad, Gea Kruit, scriba

Kerst voor ouderen 2020

Alles is anders dit jaar, zo ook het kerstfeest voor de ouderen.
We weten dat velen van u ernaar uitkijken om samen in ‘t Loughoes  
kerstfeest te vieren.
We hadden als voorbereidingscommissie het programma al in het  

voorjaar in de steigers staan.

Toen werd het 12 maart en werden we geconfronteerd met corona.  
We hoopten en vertrouwden erop dat met elkaar kerst vieren  
mogelijk zou zijn.
Helaas weten we nu dat dit niet zal lukken.
Wij zijn bezig om u, 80+, wel een attentie met Kerst te bezorgen.

De seniorencommissie
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Toelichting coronamaatregelen

Coronamaatregelen in de Dorpskerk: een toelichting
Je hebt het gemerkt: sinds oktober vieren we als Dorpskerk weer  

online. We nemen onze kerkdiensten op met een beperkt aantal  

mensen en zenden ze voor je uit via o.a. Kerkomroep. Dat doen we  
zolang de gedeeltelijke lockdown duurt.

In oktober ontving je een brief over dit kerkenraadsbesluit. De  
kerkenraad kreeg daarop reacties van hartelijke instemming. Er was  

ook onbegrip. Daarom lichten we ons besluit hier nog eens uitgebreid  

toe.

De grenzen niet opzoeken
Zoals je weet heeft de gedeeltelijke lockdown als doel verspreiding  
van het COVID-19-virus tegen te gaan.

De maatregelen zijn aangescherpt ten opzichte van september.  

Horeca en evenementen zijn bijvoorbeeld gesloten.

Voor kerken zijn de beperkingen vrijwel hetzelfde gebleven. Voor de  
Dorpskerk houden die in dat we maximaal 33 personen kunnen  

ontvangen, samenscholingen en ontmoetingen moeten voorkomen.  
Zingen is een no-go.

We constateren dat het aantal besmettingen in onze regio hoger is  

dan ooit. Daarom willen we niet de ruimte nemen die we in principe  
hebben als kerk (mede dankzij de scheiding kerk-staat) binnen de  

opgelegde maatregelen.

Andere overwegingen
We merkten aan de bezoekersaantallen van de kerkdiensten in  
september dat de meeste mensen kerkbezoek niet aandurven.
Dat is ook de ervaring in buurgemeenten. In Vries is de kerk op  
zondag open voor 30 personen en dat is elke zondag dezelfde groep.

Daarom zetten we voor de thuisblijvers in op een goede kwaliteit van  

uitzenden. We denken dat we daarin slagen: vanuit allerlei andere  

plaatsen in de buurt en de rest van het land stemmen mensen op ons  
af.

Alternatieven voor kerkbezoek
Toch is een aantal gemeenteleden graag bij kerkdiensten aanwezig.  
Om allerlei redenen. Als kerkbestuur zijn we mede-gemeenteleden:
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ook voor ons is het geen fijne tijd. We missen de ontmoetingen  

rondom de vieringen en het samen zingen.

We proberen het gat dat de sluiting van de kerkdiensten slaat, voor  

je op te vangen met de volgende initiatieven:

als je de meditatieve momenten in het kerkgebouw mist, kun je elke  
woensdagmorgen de kerk bezoeken
wil je mensen rond de kerkdienst ontmoeten? Wij brengen je graag in  
contact met anderen om de onlinedienst te bekijken
heb je vanwege corona problemen? Meld je en we vinden samen  
hulp.

Ten slotte
Als je het lastig vindt dat de kerkdiensten alleen online beschikbaar  
zijn, hopen we dat je gebruik maakt van de geboden alternatieven. In
de brief van oktober boden we je ook technische ondersteuning aan  
bij het gebruiken van Kerkomroep.

Uit je moeite vooral richting ons. We blijven graag van je horen en

willen in gesprek blijven. Ook andere opmerkingen, ideeën, blijken
van waardering misschien, horen we graag. Zo houden we voeling

met elkaar, en delen we wat er leeft in onze gemeente.

We wensen elkaar uithoudingsvermogen toe en geduld. De moeite  
gaat voorbij. Laten we elkaar in deze tussentijd proberen vast te  

houden al kunnen we elkaar niet aanraken.

Namens de kerkenraad,  

Erna Dros, voorzitter
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Het kerstgevoel

Kerstboom op het gazon bij de dorpskerk vanaf 6  

december.
Hoe moet dat nu met het Kerstgevoel in ons dorp? Alle
kerken, ook in de buurgemeenten, zitten met hetzelfde  

probleem. Geen kerstnachtdienst, ook niet in de

veilinghal, dat we als alternatief voor de kerk hadden.
Samen zingen van het “Ere zij God” in de kerk of onder  
de sterrenhemel en liefst met een beetje verse  

sneeuw. Wie wil dat nu niet? Het lijken herinneringen

uit vervlogen tijden. Helaas!
Dit jaar zullen de kerstdagen dus totaal anders zijn  

dan andere jaren. De reden er van (corona) is bij iedereen bekend.
De diensten rond en op de 1e kerstdag zullen alleen online te volgen  
zijn en niet in de kerk zelf. Erg jammer maar de gezondheid heeft
prioriteit.
Over de invulling van de onlinedienst wordt nog beraadslaagd hoe die  

vorm te geven. Projectie op de buitenmuur van Ingestuurde filmpjes  

met thuis gezongen kerstliederen? Een inmiddels bekende, op de  
muur geprojecteerde, onlinedienst? We zijn er nog druk mee bezig.  

Misschien hebt u zelf ideeën, laat ze ons dan a.u.b. weten. U kunt uw  
ideeën insturen naar de scriba.

Toch wil de kerk als middelpunt van de gemeente én van het  
dorp één en ander niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom
komt er op het gazon naast de kerk een kerstboom te staan, vanaf 6  
december tot na de kerstdagen. Iedereen kan daar in aanloop naar
de kerst een kerstbal, kerstwens, kerstkaart, foto, tekening, en  
dergelijke in hangen. Voor kerstlampjes wordt gezorgd.
Het wordt op deze manier toch een kerstfeest voor iedereen waar
men later een goede herinnering aan zal hebben.

Van het kerkelijk buro

Verhuisd: van: naar:  

Mevr. E. Brookman – Huiberts Burg. Strubenweg 66 Hooiweg 18

/009
Fam. M.J. Holthof Azaleaweg 16 Groote Veen 2 F
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Vertrokken: van:
Mevr. L.D. Nijboer – Dijkhuis Westerhorn 12

naar:  

Groningen



Kleurplaat
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Wijziging

Wijziging data inleveren kopij en verschijningsdatum KC.

Wij proberen ons steeds te houden aan de vastgestelde  

verschijningsdatum van KC, nl uiterlijk de eerste zaterdag van de  

maand.

Maar voor het nummer van januari 2021 lukt ons dat niet, het wordt:  

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 30 december om 12.00 uur  
Verschijningsdatum/ bezorgdatum: Uiterlijk zaterdag 9 januari 2021.

Wim Schoolderman

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

woensdag 30 december, 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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November een maand van gedenken in de  
Dorpskerk

De maand november staat altijd in het teken van  

gedenken in de kerken, dus ook in de Dorpskerk.  

Dat begon op maandag 2 november op Allerzielen,  
een gedenkdag, die altijd op de dag na Allerheiligen  

wordt gevierd.
Onze kerk is een plaats waar vele generaties  

Eeldenaren al sinds eeuwen samenkomen rondom belangrijke  

gebeurtenissen in het leven. Wij merken dat gedenken in onze kerk in  
een behoefte voorziet, ongeacht wat je religieuze overtuiging is. De  

kerk was daarom ook dit jaar geopend voor iedereen. Wie dat wilde  
kon een kaars aansteken om overleden dierbaren te gedenken en  

even stil te staan en tot rust te komen.

En op 22 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het
kerkelijk jaar begint met 1e Advent, vier zondagen vóór Kerst en  
eindigt de week voor 1e Advent van het jaar daarop. Deze laatste  

zondag van het kerkelijk jaar is meestal de vierde zondag van  
november.

Dan herdenken wij alle overledenen van onze kerk in een kerkdienst.  
Hun naam is al genoemd in de kerkdienst die volgde op de dag dat zij
overleden. Als ritueel wordt er dan een steentje met de naam van de  
overledene in het doopvont gelegd, als teken van verbondenheid met
God.
Normaal gesproken wordt op deze laatste zondag de familie van deze

mensen uitgenodigd om de dienst bij te wonen, maar dit jaar vonden
wij het vanwege corona niet verantwoord om met groepen mensen in

de kerk samen te komen.
Daarom hebben wij alle nabestaanden van degenen die het afgelopen  

jaar overleden zijn uitgenodigd om op 15 november te komen. De  

mensen konden zelf kiezen of ze alleen een kaars wilden aansteken  
en rustig in de kerk konden gedenken, of dat er een korte viering  

werd gehouden. Na afloop konden zij de steentje uit het doopvont  
meenemen naar huis, samen met een witte roos, als teken van  

onvoorwaardelijke liefde.

De kerkdienst zelf was alleen online te zien. Opnieuw zijn de namen  
genoemd. Met het noemen van de namen voelen we ons verbonden  

met allen die overleden zijn en wie we herinneringen en soms lief en  
leed delen. En we voelen ons verbonden met allen die om hen  

rouwen. We willen om elkaar heen staan en hopen op ontferming
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door God, op wie wij hopen als bron van leven, van trouw en van  

liefde.

In de kerkdienst proberen we uitdrukking te geven aan onze  
gevoelens: dat we goede hoop, maar ook twijfel hebben. Dat er
blijdschap geweest is, maar ook dat we verdriet hebben. Dat er  
dankbaarheid kan zijn, maar ook teleurstelling.
Dit jaar kwam daar corona bij, waar wij allemaal zoveel last van
hebben. Waardoor we elkaar zo vaak niet konden ontmoeten zoals we  
zouden willen, waardoor we elkaar niet konden aanraken en niet als  

familie bij elkaar konden komen. Altijd was er die afstand. We konden  

zo vaak niet voor de ander zorgen, zoals we dat zouden willen en  
soms kon bezoeken alleen maar in beschermende kleding.

En hoe moet je je verdriet delen als je steeds om de 1,5 meter regel  
moet denken?
We stonden stil bij de bewoners van het Else van der Laanhuis, waar  
de coronabesmetting hard om zich heen slaat en bij hun familie en de  

medewerkers, voor wie wij bijzonder veel respect en bewondering  

hebben en die wij heel veel sterkte toewensen.

Bert Broers (pastor Dorpskerk Eelde).

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

van de gemeente naar:
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1 november
8 november

15 november

22 november
29 november

mevr. Helbig- Kok
mevr. Inge van Beek- Meijer  

dhr. en mevr. Kamphuis  

mevr. J. Tepper- Bolwijn  
mevr. Aafke Loot- Binksma



Kerstpakketten 2020
Inmiddels zijn de voorbereidingen  

van de kerstpakkettenactie,  

georganiseerd door de Diaconie van  
de Dorpskerk, in volle gang. De  

adressen van mensen die ervoor in  
aanmerking komen krijgen we via  

verschillende instanties. Deze lijst is  

inmiddels bijna compleet. Wij gaan  
ervan uit dat het aantal pakketten,

evenals vorig jaar, op 50 tot 60 zal uitkomen. We hanteren dezelfde  
werkwijze als de voorgaande jaren: iedereen ontvangt een klein  

pakket, in de vorm van een tasje. Daarin komt, behalve enkele  

kerstartikelen, een bon die men kan besteden bij de supermarkt. De  
reacties op deze vorm wordt als zeer positief ervaren, vandaar dat  

het ook dit jaar een vervolg krijgt.

De actie van de Diaconie richt zich alleen op inwoners van ons dorp.  
Om onze actie te bekostigen, wordt er voor dit doel op vier zondagen
in december gecollecteerd. De data zijn: zondag 1 december, zondag  
8 december, zondag 15 december, zondag 22 december.
Ook hebt u de mogelijkheid om een bedrage voor dit doel te storten
op de rekening van de Diaconie, rekeningnummer: NL20 RABO 0315  
8091 91 onder vermelding van: bijdrage kerstpakketten.
Natuurlijk kunt u producten en ook kant-en-klare kerstpakketten  

inleveren bij ‘t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze producten zullen  

naar de voedselbank regio Tynaarlo gaan. U kunt ze dagelijks  
inleveren in een plastic bak, voor de deur van ‘t Loughoes .

Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage.  

Namens de Diaconie,

Greet Tillema
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Dorpskerk zijn in corona tijd
Om het respect en de bewondering voor  

zorgverleners en bewoners van de Symfonie  

(Else v.d. Laanhuis) kracht bij te zetten,  
hebben we hen in

samenspraak met de  
kerkenraad, op

woensdag 25 november verrast.
Met 150 witte rozen en een doosje Merci voor  
elke medewerker en een prachtige bos
bloemen voor alle afdelingen hebben we  
namens de Dorpskerk ons medeleven
overgebracht en hen veel sterkte gewenst.
Dezelfde dag nog kregen we een kaart in de  
bus waarin de zorgverleners van de Symfonie  

hun waardering en dank uitspraken voor deze  

bloemengroet.

In een kort tijdsbestek hebben een aantal
mensen zich ingezet om dit gebaar mogelijk te maken. Hartelijk  
dank daarvoor.

Contactpersoon wijk 4  

Trijnie Springer
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In herinnering

Dhr. J.A. Boekweg Schoollaan 22 01-11-26 05-11-20

Dhr. H. Dijk Hooiweg 18 /248 02-05-36 05-11-20

Sub finem
En nu nog maar alleen  
Het lichaam los te laten-
De liefste en de kinderen te laten gaan
Alleen nog maar het sterke licht
Het rode, zuivere licht van de late zon
Te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan.  
Het werd, het was, het is gedaan.

Maria Vasalis



Vanuit de diaconie
Op onze maandelijkse vergadering komt altijd een aantal vaste  

punten aan de orde, zo ook tijdens dit wederom digitale samenzijn  

van 2 november.
Met betrekking tot ons ZWO Columbia project hebben we gesproken  

over de problemen bij de gezinnen thuis. Er is geen geld, geen eten  
en er is veel huiselijk geweld. In 2021 zal hiervoor worden  

gecollecteerd.

Over de voedselbank valt te melden dat na vele jaren zeer trouwe  
dienst Tineke Stoffers heeft besloten per 1 januari te gaan stoppen
met haar coördinerende rol. Vanuit de diaconie zijn we haar heel veel  
dank verschuldigd voor de vele uren die ze hieraan heeft besteed en
waarin ze heel veel betekend heeft voor de mensen die wekelijks
boodschappen krijgen van de voedselbank. Gelukkig heeft ze in Henk  
Roelfsema een waardig opvolger
Diaken betekent, zoals wellicht bekend, dienaar. Dat houdt onder  
andere in het uitdelen aan mensen die het nodig hebben. Welke tijd  

leent zich hier beter voor dan de maand december? Uiteraard alle  
AVG regelgeving in acht nemend, proberen we mensen juist met  

sinterklaas en kerst wat extra’s te geven, zodat zij even de  

problemen kunnen vergeten en om een leuke tijd te hebben
Het sinterklaasfeest wordt voor vele gezinnen door Veronica van Aalst

een stuk leuker gemaakt. Middels een grote facebook actie gaat zij bij
heel veel kinderen een grote glimlach op het gezicht toveren

Tot slot worden het collecterooster en de begroting voor 2021
besproken

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar, zeker ook in deze tijd.
Wichard Bouma
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Groene kerk

Groene kerk spotlight: Greet en Hielle Tillema.
Het is eind november als ik dit schrijf. Vandaag is het eindelijk zover:  

het is zó koud buiten, dat de zomerjas opgeborgen moet en de  

winterjas aan. Dorinda en ik gaan op bezoek bij Hielle en Greet  
Tillema, waar de warmte ons tegemoet stroomt.

Corona viert nog hoogtij en daarom zitten Dorinda en ik in de ene
hoek en Hielle en Greet in de andere, heel toepasselijk de groene

thee in de hand.

De aanleiding om hen te bezoeken is dat zij ons vertelden over hun  
inductiekookplaat. Ik spits mijn oren. Ik heb er verder geen verstand  

van, maar in mijn beleving kost inductie onwaarschijnlijk veel  
energie! Hoezo groen?

Als wij Hielle en Greet ernaar vragen, vertellen ze dat die  
inductieplaat bepaald niet op zichzelf staat.
Het begint allemaal een jaar of wat geleden in ’t Loughoes net als er  

een bijeenkomst is met als thema “Voor niets gaat de zon op!”  
Hielle vertelt: “Dat zette ons aan het denken. We hebben het  

allemaal over milieu en over hoe vervuilend al die brandstoffen zijn.  
En dan blijkt dat we zomaar energie kunnen krijgen van de zon en  

van de wind, zonder dat het ons iets kost. Nou ja, niets kosten: de

aanschaf van de zonnepanelen en de installatie van alles is natuurlijk  
best wel een kostbare geschiedenis. Maar de energie zelf is gratis.
Waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken?”
Het gesprek komt daarmee al snel op de drijfveren: waaróm zou je  
over gaan op groene energie?
Is dat om het milieubewustzijn, of maak je gewoon een  
kostenberekening. En waarom zou het één slechter zijn als het  

ander? En nog een vraag: is het voor mensen met een kleine beurs  
wel te doen om milieubewuste verbouwingen aan het huis te doen?  

Hielle en Greet zijn begonnen met het plaatsen van zonnepanelen.  

Dat was geen sinecure, want waar moeten die panelen vandaan  
komen? Hoe weet je dat je panelen goed zijn en niet te duur? En welk  

bedrijf is betrouwbaar? Gelukkig bracht de bijeenkomst een paar jaar  
geleden in ’t Loughoes (er was veel voorwerk gedaan door anderen)  

uitkomst en hebben ze één van de 3 bedrijven die daar aanwezig  

waren in de arm genomen.
En toen kwam de keuken aan de beurt. Wat te doen? Moet je nog op  

aardgas koken, of wordt het elektrisch koken (het eten wordt aan de  
kook gebracht door de hitte van verwarmingselementen) of inductie  

(de pannen worden verwarmd door een magnetisch veld, waardoor  

de warmte direct naar de pan gaat)? Koken vraagt veel energie  
(normaal gesproken gaat een derde van de totale energiebehoefte
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van een huishouden op aan het koken). Maar omdat er genoeg  

zonnepanelen op het dak liggen om de energie die nodig is voor het  

koken te leveren, viel gas af. Inductie heeft dan het voordeel dat er  
veel minder warmte verloren gaat, dan met elektrisch koken. Een  

nadeel was wel dat er een aanpassing aan de meterkast gedaan moet  
worden, omdat inductiekoken veel stroom vraagt op het moment dat  

je aan het koken bent.

Maar eenmaal aangeschaft en geïnstalleerd vinden Hielle en Greet dit  
helemaal geweldig en het is leuk om te zien dat de energierekening  

steeds lager wordt!
“En”, zegt Hielle: “als je eenmaal zo bezig bent wordt het steeds  

leuker om aan een volgende fase te beginnen”. En zo zijn nu de vloer  

en de muren na-geïsoleerd. “Je voelt in huis, dat het veel  
comfortabeler is”, zegt Greet. “Het is ’s morgens vaak veel minder  

afgekoeld in huis, dan het vroeger was. En daarom is de woonkamer  
’s ochtends ook veel sneller op een aangename temperatuur”.

Het volgende project worden de ramen in de woonkamer. Die zijn al  
wel van dubbel glas, maar ook daar zijn de afgelopen decennia
enorme vooruitgangen geboekt. In de ramen worden tegenwoordig  
coatings gebruikt die de warmte in huis reflecteren, waardoor die nóg
beter binnenblijft. Greet en Hielle hebben daarom besloten om triple-
glas te laten plaatsen.
“En het hoeft allemaal niet eens heel duur te zijn”, vertellen Hielle en
Greet: “Voor milieubesparende maatregelen in huis zijn er allerlei  

subsidies aan te vragen, ook voor kleine maatregelen. Zo hebben we  
hier en daar tochtstrips geplaatst. Die zijn misschien een paar  

tientjes, maar ook dáár kun je geld van terugkrijgen. Van veel dingen  
die je doet kun je een derde van je uitgaven terugkrijgen. En de rest  

bespaar je op je energierekening.”

Ik vertel hoe het me soms duizelt als ik al die milieubesparende  
maatregelen hoor. En het woud van subsidies waarover ik hoor  

praten maakt het er in mijn beleving niet gemakkelijker op.  
“Helemaal niet nodig hoor”, vertelt Dorinda: “als je belt

met het Drents Energieloket”, of je bezoekt hun
website, dan kun je zo alle informatie krijgen die je  
nodig hebt. Ze zijn gratis en onafhankelijk”.
Kijk, dat vind ik nou fijn om te weten.  

Bert Broers
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Hartelijk dank
Op 17 november werd ik 93 jaar en kwam Hans van Bergen van de  

Brinkhovenlaan een bijzonder mooi boeket bloemen namens de kerk  

brengen.
Wat een verrassing.  

Hartelijk dank hiervoor!  
Gerrit Polet
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Lieve allemaal,
Bedankt voor jullie mooie bos bloemen en lieve kaart.  
Het raakt me heel erg.
met een lieve groet van:  
Henrike Meindertsma

De Hartakker 3  

9761DE Eelde

Wij danken iedereen voor de troostende  

woorden en mooie kaarten die wij hebben  

ontvangen Na het overlijden van mijn man ,  
vader opa

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden
Maar zoveel herinneringen aan Hans verzacht het verdriet.  

En vergroot de moed om verder te gaan.

Anje Dijk-Klugkist, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Beste gemeenteleden,
Wij willen jullie bedanken voor de bos bloemen die wij zondag 15  

november mochten ontvangen

Het is een fijn gevoel als er aan je wordt gedacht.

Met vriendelijke groet  

Piet en Ans Kamphuis



Bedankje,
18 Oktober 2020, ik was net uit het ziekenhuis van alweer een  

schouder-operatie, lag nog heerlijk in bed om het huiselijke gevoel  

weer te ervaren, toen wij werden verrast door Roelie Matter met een  
prachtig boeket bloemen, die ons werd aangeboden namens de  

kerkgemeenschap.
Bij de bloemen was een kaart bijgesloten met een beterschapswens  

en de handtekeningen van alle kerkbezoekers op die zondagmorgen.  

Het doet je goed dat in deze coronatijd toch nog mensen zijn die aan  
je denken.

Nogmaals hartelijk dank voor de  
bloemen.
Sijtze en Tineke Jager.

Mededeling

Beste mensen,

Hierbij laat ik u weten dat ik per 1 dec. a.s. niet meer beschikbaar  
ben als

1. Hulpkoster
2. Regisseur
3. Collectant
4. Klusjesman
5. Voedselbankrijder
6. KC-bezorger
7. Bhv-er

Met vriendelijke groet, Harm J. Slot.
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Puzzel
Deze puzzel gaat als volgt: vul de woorden van 9 letters in.  

De middelste letter is gegeven. Gelijke cijfers gelijke letters.  

Succes! cgrawee@gmail.com Ina Rawée
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1 1 F
2 IJ 2 7

3 N 4

4 E 1

5 3 F 3

6 2 E 6

7 5 E 5

8 S 1

9 6 T
10 5 D

11 A 3

12 1 G 2

13 7 E
14 4 5 N

1. deugdzaamheid, 2. kerf 3. familielid 4. bonte kat 5. renbode 6.  

baby 7. onbesuisd

8. streek 9. signaal 10. gunstig 11. presentje 12. verkondiging 13.  
heerlijk
14. feestjaar.

Oplossing november puzzel was:  

Iemand de mond snoeren.

Romeinen 3: 19

mailto:cgrawee@gmail.com


Newbornlife

Eindejaars-verdubbelingsaktie ook in coronatijd

St. Newbornlife heeft opnieuw de vrijmoedigheid om haar zgn.  

eindejaarsverdubbelingsaktie 2020 bij u aan te kondigen.

Stichting Newbornlife Nederland vraagt opnieuw uw aandacht en  
gebed voor vrouwen in West-Afrika die leven met een gat in hun
urineblaas –Vesico Vaginal Fistula-….met alle gevolgen van dien!  
Want korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer
langdurige en gecompliceerde bevalling zonder professionele hulp.
Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of  
darm) compleet verscheurd. De gevolgen zijn desastreus: een leven  

in afzondering, uitgestoten úit hun gemeenschap, werk, trein, kerk  

en zélfs hun mannen willen hen niet meer zodat ze ook haar  
eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende  

stank van de urine. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en  
verward. Er zijn maar zéér beperkte mogelijkheden voor VVF-

hersteloperaties in Afrika. Al in 2006 is MercyShips begonnen met  

gratis VVF-hersteloperaties aan te bieden op haar reizen langs de  
kust van West Afrika. Een hersteloperatie=een nieuw leven: de  

urineblaas wordt gedicht en kan weer urine bevatten. De vrouwen  
worden liefdevol verpleegd, ook weer aangeraakt en geknuffeld. Er  

wordt veel gepraat, gezongen en gebeden. Helaas kunnen deze  

hersteloperaties dit jaar niet doorgaan op het hospitaalschip i.v.m. de  
werelwijde corona uitbraak. De lange reizen om deze vrouwen uit de  

periferi op te halen naar het hospitaalschip in de haven zijn verboden.  
Datzelfde reisverbod zorgt er vermoedelijk ook voor dat méér  

moeders zullen bevallen zonder professionele hulp, dus met meer  

gevaar voor hun leven en dat van hun kindje.En ook meer kans op  
een verscheurde urineblaas. Uw giften komen deze keer ten goede  

aan vrouwen met VVF in een kliniek in Sierra Leone. Deze kliniek is  
de enige mogelijkheid voor vrouwen met deze aandoening in dit arme  

land; zij willen hun capaciteit van 300 VVF-hersteloperaties per jaar
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graag uitbreiden. Met uw hulp kunnen daar dan méér vrouwen  

worden geholpen , een nieuw leven opbouwen zonder schaamte,  

weer echt vrouw zijn, misschien weer terug gaan naar hun gezin,  
misschien (weer) een kindje krijgen! Zie voor meer informatie en  

verhalen op www.newbornlife.nl

Uw gift/collecte is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen  
wordt geoormerkt. Uw gift wordt verdubbeld en is dan 2x zoveel
waard!: €.15 wórdt dan €.30/ €.50 wórdt €.100. etc. NL85 INGB  
0003 1092 80. t.n.v. Newbornlife te Zuidlaren.
o.v.v.verdubbelingsaktie. St.Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de  
belastingdienst. Doet u (weer)mee?

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland

Collecteopbrengsten

2020 COLLECTEDOEL SUBTOTAAL
TOTAAL

4-okt BLOEMENGROET D €59,30

INSTANDHOUDEN EREDIENST K €19,70

€79,00

11-okt VOEDSELBANK D €81,35

INSTANDHOUDEN EREDIENST K €28,55

€109,90

18-okt KERK IN ACTIE. MOLDAVIË D €123,80

INSTANDHOUDEN EREDIENST K €43,60

€167,40

25-okt PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING D €69,20

INSTANDHOUDEN EREDIENST K €27,20

€96,40

Hierboven ziet u de collecteopbrengsten van de maand oktober 2020.  

D = Diaconie. K = kerkrentmeesters. Iedereen bedankt voor zijn of  

haar bijdrage aan deze collectes.

Niet meegenomen zijn de geldbedragen die rechtstreeks gestort zijn  
op de rekeningnummers van de diaconie en van de kerkrentmeesters.

http://www.newbornlife.nl/


27

Colofon

Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van  

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

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

Centrale redactie Editha Huisman,  

Hannah Matter, Johan Matter, Joke  

Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman,  

Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der  

Velde

Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het  

verschijnen (bij voorkeur) indienen via
 cr@dorpskerkeelde.nl
Kopij op papier via ’t Loughoes (ovv CR)  

Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

Internet
Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde
Website: www.dorpskerkeelde.nl

Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709

Bezorging Jaap Jochemsen (050)3092663

Abonnement
Er wordt een bijdrage van € 17,50 per jaar  
gevraagd. Abonnementenadministratie  

Anke Crielaard (050) 309 5482
 kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Copyright van teksten, foto's, grafische  

voorstellingen etc. van alle communicatie  

in druk en/of langs elektronische weg  

berust bij de Protestantse gemeente  

Eelde-Paterswolde. Deze mogen zonder  

schriftelijke toestemming van de centrale  

redactie niet worden overgenomen,  

gedownload, openbaar worden gemaakt  

of worden vermenigvuldigd.

Disclaimer De centrale redactie heeft de  
vermelde informatie in elke uitgave van  
KC en via elektronische weg zorgvuldig  
en naar beste weten samengesteld.
Niettemin is het mogelijk dat de  

aangeboden informatie niet volledig of

niet juist is. De Protestantse gemeente  
Eelde-Paterswolde, de centrale redactie  

en auteurs aanvaarden geen enkele  
aansprakelijkheid voor schade, van welke  

aard dan ook, die het gevolg is van het  
gebruik van informatie in uitgaven van  

KC en/of langs elektronische weg

Voorzitter

Scriba

Diaconie

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 : vacant

Secretaris : Agnes Bardewee
 cvk@dorpskerkeelde.nl

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 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.)

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