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Kerkdiensten in de komende periode

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden:

03 jan. 10.00 uur ds. Ari Troost

10 jan. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer KK

17 jan. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas

24 jan. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK

31 jan. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas

31 jan. 19.00 uur liturgen

07 febr. 10.00 uur Bert Broers KK

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  

ww.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden.  

Ook kunt U de diensten volgen op YouTube.

KK data onder voorbehoud i.vm. Corona ontwikkelingen

http://www.dorpskerkeelde.nl/
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Van de redactie
Een bijzonder jaar ligt achter ons. 2020 begon als een gewoon jaar,  

volop aan de slag met een nieuw kalenderjaar, nieuwe kansen en  

nieuwe uitdagingen. Al gauw veranderde dat drastisch. Vanaf half  
maart kreeg Corona ons in haar greep. De samenleving is in korte tijd  

veranderd. Anderhalvemetersamenleving, intelligente lockdown,  
quarantaine, mondkapjes en zo zijn er opeens een heleboel nieuwe  

termen die veel besproken werden in de media.

Het samenzijn gaat nu wel overwogen, bij wie wel op bezoek, met  
hoeveel mensen, kunnen we daar wel afstand houden?  Het zijn vragen
die elke dag aan de orde zijn. Thuiswerken, thuisshoppen, thuiskerken,  
thuisblijven, thuis…  Het thuis-zijn duurt lang, veel mensen merken dat
het eenzaam en stil is, te rustig.

En dan nu 2021, een nieuw jaar. De aangepaste samenleving zet  
voorlopig nog even door, Corona is nog niet onder controle, maar er is  

nu wel zicht op beter.

Namens de redactie wens ik jullie voor 2021 het allerbeste in veel  
liefde en aandacht voor elkaar.

Editha Huisman
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Nieuwjaarswens van Peter en Marjan Dijk

Ontspan  

Vergeef  

Vraag hulp
Plezier iemand  

Vertrouw op anderen  
Praat over je gevoelens

Breek met een gewoonte  
Maak een lange wandeling  

Ga hardlopen
Lees een mooi boek. Kom je beloftes na
Maak jezelf mooi. Bekijk vakantiefoto‟s  

Maak een schilderij. Glimlach naar je kind  
Toon je tevredenheid. Schrijf in je dagboek

Help een hulpbehoevende. Zing onder de douche
Vervul een van je wensen

Wees nog een keer kind. Luister naar de natuur  
Trakteer jezelf als een vriend. Vergeef jezelf fouten
Luister naar een vriend. Accepteer een compliment  
Maak een familiealbum. Neem een uitgebreid bad

Maak je een dag geen zorgen. Laat iemand je helpen  
Telefoneer met je vrienden. Verander iets kleins in je leven
Kijk met aandacht naar een bloem. Verspil zomaar wat tijd

Leer iets wat je altijd hebt gewild
Maak een lijst van de goede dingen in je leven. Heet iemand welkom  
Zet de televisie uit en praat. Gaat naar de bibliotheek en luister naar

de stilte
Sluit je ogen en stel je voor dat je op het stand bent. Luister naar je  

favoriete muziek
Vertel aan je vrienden wat je aan ze waardeert  

Kies een ster en geef hem een naam
Besef dat je niet alleen bent  
Geef jezelf een cadeautje

Denk aan wat je hebt
Plan een reisje  
Haal diep adem  

Heb lief
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O verdenking

Jesaja 51: 1-8
Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER  
zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe

groeve waar je gedolven bent. 2 Kijk naar Abraham,  

jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen ik  

hem riep was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en  
talrijk gemaakt. 3 De HEER troost Sion, hij biedt troost  

aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden  
gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.  

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar  

muziek en lofzang klinken. 4-5 Mijn volk, luister  
aandachtig naar mij, mijn natie, leen mij je oor. De wet  

vindt zijn oorsprong in mij, en mijn recht zal een licht

zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zege nabij, de hulp  
die ik bied is al onderweg; ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, ze zien uit naar mijn  
krachtig optreden. 6 Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde
beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een  
oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik
breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben. 7
Luister naar mij, jullie die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn  

wet in het hart draagt. Wees niet bang voor de hoon van mensen,  

stoor je niet aan hun spot. 8 Want ze vergaan zoals een gewaad door  
motten, zoals wol door mottenlarven. Maar mijn gerechtigheid zal voor  

altijd blijven, de redding die ik breng, duurt van geslacht op geslacht.

Als je bij ons (tussen Nieuw Dordrecht en Barger Compascuum, ten  

zuidoosten van Emmen) het huis uit gaat en door het veld loopt, kom  

je na een paar minuten in een hoogveengebied uit. Het was vroeger  
onderdeel van het Bourtanger moeras, dat zich uitstrekte van  

Hoogezand tot aan Lingen in Duitsland. Maar voordat je bij dat stukje  
hoogveen bent, kruis eerst je eerst een veenweg, verborgen onder  

enkele decimeters veen, die nog komt uit de 6e eeuw voor Christus;  

dezelfde tijd als de tijd waarin deze tekst uit Jesaja ontstaan is. Hier  
in deze streek zijn we dus niet uit een rots gehouwen of uit een diepe  

groeve gedolven; wij zijn uit het veen gestoken.
Ik vraag me wel eens af hoe de  

mensen hier geleefd hebben. Van de  

mensen van die veenweg, bestaand uit  
boomstammetjes weten we eigenlijk  

niets; en we weten ook niet waarom  
die weg ooit is aangelegd. De mensen
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van toen werden waarschijnlijk verdreven door het oprukkende veen.  

Pas een dikke 150 jaar geleden kwamen hier weer mensen wonen; nu  

om de turf weg te halen. Nieuw Dordrecht werd gebouwd om de  
gravers van het Oranjekanaal vanuit Smilde te kunnen huisvesten. Die  

mensen hadden het al niet best, maar altijd nog beter dan de mensen  
die ten zuidoosten van Nieuw Dordrecht kwamen wonen. In 1916

schreef de godsdienstleraar Willem de Weerd een boekje, dat “De  

domeneer van Turfland” heet. Het gaat over zijn werk als evangelist en  
de moeite die hij zich getroostte om aandacht van de kerken voor dit  

onwaarschijnlijk armoedige gebied te krijgen. Niet dat die kerken zo  
happig waren: er viel niet zoveel van deze mensen te verwachten en  

tot mijn stomme verbazing kwam ik daar een jaar of tien geleden nog  

de sporen van tegen: de eerste uitvaart die ik in Klazienaveen deed  
was van een vrouw, van wie niemand begreep wat haar band met de  

kerk was… totdat iemand wist te vertellen dat haar moeder (een  
weduwvrouw met kinderen) uit nood lid van de kerk was geworden,  

om zo in aanmerking te komen voor steun vanuit de diaconie….

Er stonden kleine huisjes, die bewoond werden door grote gezinnen.  
Het waren paupers, onbetrouwbaar volk, vond men. Vijf jaar later was  

de Gereformeerde Kerk van Zwartemeer – toen nog een evangelisatie  
een feit. Er is een krantenknipsel in hun eerste notulenboek geplakt:  

volgens de deputaten van de synode zou deze kerk “vooral moeten zijn  

een Evangelisatie-kerk, die in deze veelszins donkere omgeving des  
ongeloofs moest laten schijnen het Licht des Woords”(bron: de  

Rotterdammer).
Intussen waren het wel déze mensen die het aanzien van Drenthe  

hadden veranderd. Nu vinden we het zonde dat al die uitgestrekte  

gebieden zijn verdwenen; toen was de winning van de turf (het bruine  
goud) een belangrijke inkomstenbron voor onze economie. En voor  

deze mensen betekende dit het verschil tussen wél of niet overleven.  
Nou ja, overleven: het werk in het veen was loodzwaar en de betaling  

bedroevend slecht. Ze kregen te weinig om van te leven en te veel om  

dood te gaan. Vaak hielp het hele gezin mee in het veen om genoeg te  
verdienen en na de lange dagen in het veen moest de eigen  

groentetuin nog onderhouden worden.

Dat zijn hier dus de vorige generaties.
Maar net zoals de voorgaande generaties  

waar Jesaja het had hebben ze het toch maar  

gered; zij het met hangen en wurgen en al  

was het leven dan niet bepaald altijd een  

pretje.

Het was “kop d‟rveur”!
Ik moest aan deze mensen terugdenken toen ik hier vorige week over  
het veen liep. Maar goed dat er toen geen corona uitbrak, met al die
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grote gezinnen – vaak drie generaties – in één huisje en een  

gezondheidszorg die lang niet kon wat we nu kunnen. En wat een  

doorzetters waren deze mensen. Wat dat betreft kunnen we denk ik  
een boel van ze leren.

En volgens mij hébben we dat nog niet afgeleerd. Als we zien wat de
mensen in de zorg allemaal niet voor elkaar gekregen hebben en wat

ze nóg presteren….

Ik zag het in de “1e coronagolf” toen een vriend van ons op de  
Intensive Care van het UMCG kwam te liggen. Al snel werd hij in slaap  

gebracht; een situatie die drie weken duurde. Zijn behandelend team  
had aan zijn vrouw alle informatie over hem gevraagd die ze maar kon  

geven, inclusief vakantiereisjes, de naam van hun zoon, familie etc. Bij  

zin bed hingen vakantiekiekjes. En toen hij buiten bewustzijn zijn 55ste  

verjaardag doorbracht, had het team kans gezien slingers voor hem op  

te hangen. Iedere dag face-timede het team met het thuisfront.
Gelukkig knapte hij op en is hij weer thuis. Nu zien en horen we  

opnieuw hoe iedereen die in de gezondheidszorg werkzaam is in de  

touwen hangt en misschien bent u zelf ook wel één van die mensen. Ik  
heb daar enorm bewondering voor. En ook zorg, omdat we ook horen  

dat het werk nu loodzwaar kan zijn en mensen steeds meer moeite  
hebben om het vol te houden, ziek worden, of in quarantaine moeten.

Maar Het laat óók zien dat mensen tot het uiterste willen gaan. Als  

mensen dát in die omstandigheden voor een ander kunnen doen….!  
Wat kunnen wij allen dan een boel voor elkaar betekenen!

Ik geloof echt dat we daar de kracht voor krijgen. Dat we erdoor heen  
gesleept worden; ook in het nieuwe jaar. Om allemaal ons steentje bij
te dragen aan het uitbannen van dit ellendige virus. Maar ook dat er  
hoop is! Hoop dat het allemaal beter zal worden, uiteindelijk. Net zoals
Jesaja de mensen van toen beloofde.

Een goed, gezond en hoopvol 2021 toegewenst!  

Bert Broers.

Vanuit de diaconie
De december maand staat bij de diaconie traditioneel in het teken van  

de kerstpakkettenactie. Dat was dan ook een van de belangrijkste  

punten bij ons overleg op 7 december, zoals inmiddels gebruikelijk  
weer digitaal. We bespraken de details van wie koopt wat, wanneer  

gaan we inpakken, en hoe regelen we het bezorgen. Voor mij is dit

8



echt het wezen van diaken zijn, hulp bieden aan mensen die even wat  

extra hulp kunnen gebruiken. Dat ik niet de enige ben bleek wel uit de  

collecteopbrengsten voor deze actie (zie elders in deze KC), in één  
woord hartverwarmend.

Samen met de diaconieën van Vries en Zuidlaren hebben we de  
bewoners van de TuVo blij gemaakt met speelgoed (met dank aan  

Veronica van Aalst, zie vorige KC) en lekkernijen.

Verder bespraken we het rooster voor diakenen voor de kerstdagen en  
voor de eerste helft van 2021. Welke collectes zijn er, en welke  

collectes moeten we nader toelichten. We merken dat dit gewaardeerd  
wordt. Meer informatie over de Kerk in Actie collectes is trouwens altijd  

te vinden op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ .

Door de Corona crisis is de aandacht voor de vrijwilligerspool wat naar  
de achtergrond verdwenen. Dat wil echter niet zeggen dat de pool er  

niet meer is. Als je hulp nodig hebt bij het uitvoeren van een (kleine)  
klus aarzel niet en bel om mail ons. De gegevens staan achter in deze  

KC.

Namens de diaconie de beste wensen en een  

gezond en gelukkig 2021 toegewenst,

Jan Reinder Fransens

Kerstpakketten
De afgelopen periode is er een aantal keren gecollecteerd voor de  

kerstpakkettenaktie van de diaconie. Van deze opbrengst, waarvoor  

iedereen hartelijk bedankt wordt, zijn op vrijdag 11 december in „t  
Loughoes ruim 60 pakketten samengesteld met o.a. een kerstgroet,  

lekkernijen en bonnen van een plaatselijke supermarkt en  
dierenwinkel.

Er werd ook een apart pakket voor de TUVO en de veteranen  
samengesteld.
U kunt enkele foto‟s ervan vinden op de website van de dorpskerk.  

Inmiddels zijn alle pakketten bezorgd door de contactpersonen van de  
verschillende wijken en door de diakenen.

De diaconie
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Beste gemeente
We bevinden ons op de grens van oud en nieuw en kijken terug op een  

jaar waarin een nieuw normaal is ontstaan. Als voorzitter van de  

kerkenraad neem ik dit moment om, mede namens de kerkenraad, het  
woord tot jullie te richten.

Want het is een heel bijzonder jaar geweest:
We begonnen het jaar normaal en vertrouwd En in maart veranderde  
ons dagelijks leven ingrijpend: hier in Eelde-Paterswolde en  

Eelderwolde, in heel ons land en in heel de wereld.

Ook de manier waarop we in de Dorpskerk graag kerk zijn kwam onder  

druk te staan. De ontmoeting rondom kerkdiensten verdween.

Kerkdiensten bijwonen maakte plaats voor onlinediensten meebeleven,  

al hadden velen van jullie daar al ervaring mee. Kortom, de  
vertrouwde manier waarop we betrokken zijn op de kerk en elkaar  

raakte verstoord.

We hebben als kerkenraad veel waardering voor de manieren die veel

van jullie hebben gezocht en gevonden om het kerkelijk leven door te

laten gaan. We kunnen daardoor terugkijken op:

- Jullie spontane reacties op de vraag om hulp te bieden aan
dorpsgenoten die dat wegens corona kunnen gebruiken en om

mondkapjes te maken voor thuiszorgmedewerkers en een

jongerenproject in Oeganda dat wegens corona geen inkomsten

had.

- Jullie financiële ondersteuning voor doelen, zodat er ondanks
het ontbreken van fysieke collectes, toch mogelijkheden voor de  

diaconie zijn om het werk voort te zetten. Zo is de steun voor  

de voedselpakketten op peil gebleven en zijn er weer zomer- en  

kerstpakketten bezorgd. De diaconie is blij met deze  

ondersteuning.

We hebben ook waardering voor:
- De wijkteams van het pastoraat, die het „omzien naar elkaar‟

hebben volgehouden door de telefoon te pakken, door pinkster-

en kerstgroeten te bezorgen en aan te bellen. En onze pastores  

die, voorzien van mondkapjes en met afstand, bezoeken  

brachten.
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- Onze kosters, die zo graag gasten ontvangen. Zij doen wat kan  

en mogelijk is om onze vieringen, „t Loughoes en het  

kerkgebouw aantrekkelijk en gastvrij te houden.

- De werkgroepen en commissies die, net als de kerkenraad, het  

online vergaderen onder de knie hebben gekregen en zo voor  

continuïteit zorgen.

- De kinderkerkleiding die een manier vond om een kerstviering  

op te zetten voor de kinderen.

- De kerstboom voor de kerk.

En we hebben waardering voor al het andere dat in deze tijd op welke  

manier dan ook is doorgegaan.

We leven mee met ieder voor wie dit jaar zwaar is. In het bijzonder  

probeerden we als kerk steun te bieden aan bewoners en  
verzorgenden in de Symphonie, waar de gevolgen van corona zo  

pijnlijk aanwezig zijn.

We verlangen naar het moment dat we elkaar weer in levenden lijve  
kunnen ontmoeten. Want dat voelt zoveel fijner en geeft meer  

bezieling. We hopen dat jullie en wij straks,
als we weer samen mogen komen, de weg naar de kerk weer weten te

vinden. Want, al is er veel waardering voor de online vieringen, er gaat

niets boven elkaar ontmoeten en samen zingen.

Kunnen we elkaar als gemeente ontmoeten volgend jaar? En wanneer?  
En hoe? Wij hopen het van harte. En we vertrouwenerop!
In de tussentijd hopen we elkaar toch vast te kunnen houden. In al  

onze onvolmaakte pogingen. Want ook daarvoor zijn we kerk: dat we  
mensen mogen zijn met nukken en grillen, met soms momenten van  

boven onszelf uitstijgen.

Namens de kerkenraad wens ik jullie voor komend jaar Gods  

zegen,

Erna Dros
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Scriba zijn in Corona tijd.
Nieuws uit de Kerkenraad is er, zoals gebruikelijk, in de maand januari  

niet. Wel is er een terugblik van mijn kant als scriba. Leren vergaderen  

via Skype of Zoom. Elkaar op afstand zien en afstand voelen en  
besluiten op afstand nemen. Af en toe een bezoekje naar ‟tLoughoes  

voor overleg met de kosters over de aanmeldingen via  
kerkbezoekplanner en kijken in mijn postvak, daar blijft het dan bij.

Als ouderling de opnames voor de diensten doen die zonder zang zijn  

en zonder directe reacties en zonder een hand bij de kerkdeur. Een  
zakelijk gebeuren. Werkgroepen worstelden niet met de vraag wát  

doen we maar hóe doen we iets. Het Kerstgevoel dat normaal  
gesproken bestaat uit ontmoetingen en zingen uit volle borst, senioren  

diensten, kinderkerstfeest ( gelukkig wel) kerstnachtdiensten met  

glüwein of warme chocolade melk, warme sfeer, gezelligheid. Juist in  
een tijd van volledige Lockdown kwamen alle bedachte ideeën niet erg  

gelegen. Dus bleef het bij een kerstboom buiten met de gedachte er  
een Joris kerstboom van te maken. Dit alles passeert mijn mail en mijn  

postvak. En zo kan ik doorgaan met mogelijkheden die steeds weer het  

advies kregen, nee dat kan niet.

Gelukkig krijg ik ook post met veel positieve berichten en bedank-

kaarten voor de inzet van de diaconie en de vrijwilligers. Van  
contactpersonen die aan huis persoonlijk een kerstgroet brengen en  

laten weten dat er aan hen wordt gedacht. Dat zijn toch weer fijne  

lichtpuntjes om mee verder te gaan.

Dus laat ik dan ook langs deze weg alle vrijwillers bedanken voor hun  
extra inzet. Hun inzet wordt door velen gewaardeerd. Lieve bedank
kaarten vind ik in mijn postvak of via de mail. Dat geeft een warm  
gevoel en dus gaan we in het nieuwe jaar weer met liefde verder met
onze taken. En blijf vooral gewoon mailen, dat houden we contact.  
Ik wens U en jullie allen een heel gezond en Corona vrij 2021.
Graag ontmoet ik jullie weer bij kerkdeur.

Gea Kruit, scriba.
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Project Kerk in Actie 2021 van de Diaconie

Voor de komende twee jaren heeft de diaconie het project
„Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia van Kerk in Actie  
“geadopteerd”.
Een korte toelichting:

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in  

Colombia moeten werken.

Tijdens lange dagen doen ze zwaar en  
gevaarlijk werk. Daarnaast groeien ze
op in een omgeving met veel geweld en  
drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken
van de hoofdstad Bogotá.

Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op  
de laatste plaats.
Stichting „De Kleine Arbeider‟ is een bevlogen organisatie die deze  
kinderen onderwijs geeft en hen weerbaar maakt om de kansen op een  

betere toekomst te vergroten. Ook ouders en tienermoeders worden  

ondersteund. Kinderen worden begeleid in het zoeken naar  
alternatieven voor werk, zodat ze veilig zijn en niet te zwaar werk  

hoeven te doen. Zo´n 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren  
allerlei producten maken die ze kunnen verkopen.

De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een
cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een  

beroepsopleiding kunnen volgen.

Met de opbrengst wil Kerk in Actie kinderen in Colombia een sprankje  
licht geven.

Nu de kinderen vanwege het Coronavirus en de lockdown in Colombia  

niet naar school gaan is het erg zorgelijk in de gezinnen. Het gaat  

slechter, veel huiselijk geweld, geen geld, geen eten. Kinderen gaan  
vaak zonder eten naar bed en moeten evenzogoed de volgende dag  

weer werken anders hebben de gezinnen helemaal geen geld en „s  
middags gaan ze normaal gesproken naar school.

Dit lukt dus nu vaak niet. De kinderen worden nu s nachts van straat  

gehaald en komen terecht in de Criminaliteit.

Jeannet Bierman (in dienst van „Kerk in Actie‟) is tussenpersoon voor  

dit project in Columbia.

Zij zou het afgelopen jaar al naar Columbia gaan. Helaas is dat door de
Coronapandemie en de daarmee gepaard gaande lockdown in  
Colombia tot op heden niet mogelijk geweest. Ze hoopt in 2021 te  

kunnen afreizen naar Columbia.
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Op 7 februari 2021 staat er een ZWO-dienst gepland. We hebben  

Jeannet Bierman hiervoor uitgenodigd. Zij vertelt ons graag meer over  

het project.

We hopen dat de deuren van de Dorpskerk dan weer open zijn en  
velen van u erbij zijn.

De Diaconie brengt dit project graag onder de aandacht van de  
gemeente.
Via de opbrengsten van de collecten hopen we een flinke financiële  

ondersteuning te kunnen bieden waardoor deze kwetsbare kinderen,  
die nu in de knel zitten, een kans krijgen op een betere toekomst.

Meer informatie vindt u ook op www.kerkinactie.nl/onderwijscolombia.

Namens de diaconie,
Greet Tillema en Hein van Assen

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 29 januari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ‟tLoughoes  
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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Van het kerkelijk buro

Ingekomen:
Dhr. J.P. Hamming

van:  

Groningen

naar:  

Duinstraat 10

Verhuisd: van:
Mevr. G. van Bergen–Nijland Brinkhovenlaan 4

naar:
Stoffer Holtjerweg 9
Groote Veen 2  

Hoofdweg 96F  

Zevenhuizerweg 81

Mevr. J.H. Appelhof  

Mevr. H.T. Biek  

Fam. G. Kraan

Hoofdweg 181
Borgstukken 72

Kamperfoelieweg 47

Kerkbalans

16 tot en met 30 januari

Ook dit jaar wordt uw financiële bijdrage gevraagd voor het  

kerkenwerk van onze gemeente. Het motto voor de actie Kerkbalans is  

dit jaar:

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Een passend motto als we onze ervaringen van het voorbije jaar  

beschouwen.

In de begroting voor 2021 wordt gerekend met een totale opbrengst  
van de actie Kerkbalans van € 178.000,-. Laat je niet ontmoedigen  

door de grootte van dit bedrag want elke bijdrage telt. En net als vorig  
jaar: met elkaar gaat dit lukken!

Vanaf 16 januari wordt de enveloppe voor uw toezegging bij u  

bezorgd.

Dick Boersma / college van kerkrentmeesters
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Herman Westmaas 40 jaarpredikant

Op 17 december 2020 was het 40 jaar geleden  

dat onze emeritus-predikant Herman Westmaas  

in het ambt van predikant werd bevestigd.

Westmaas volgde de predikantenopleiding aan  
de VU in Amsterdam. Na zijn kandidaatsexamen
werd hij assistent van (de toen zeer bekende)  
professor Verkuijl.
In 1978 kreeg Herman een benoeming tot
pastoraal werker bij de Hervormde gemeente en  

de Gereformeerde kerk te Krommenie. Het  
speciale aandachtspunt was de verdere opbouw  

van het jeugdwerk. Samenwerking tussen

Hervormd en Gereformeerd was toen al de gewoonste zaak van de  
wereld voor Herman Westmaas!
In 1980 werd de benoeming van pastoraal werker omgezet in die van
predikant. Bijzonder was wel dat de officiële handoplegging werd  
gedaan door de Hervormde en Gereformeerde predikanten én de RK.  

pastor!

Na 9 prettige jaren in Krommenie verhuisden Herman, Jacqueline en  

hun zonen in 1987 naar Paterswolde.

Het gezin kwam te wonen in de pastorie naast de Gereformeerde kerk  
de Hoeksteen.
Ook hier was er al sprake van samenwerking tussen Hervormd en  
Gereformeerd, het jeugdwerk gebeurde gezamenlijk en er was
kanselruil.
Eigenlijk, zo vertelde Herman, verliepen de stappen naar een volledige  
fusie hier zonder grote problemen. Op 5 oktober 1995 kwam de  

federatie tot stand. Op dat moment was er geen Hervormde predikant  

tot de intrede van ds. Herman van Vliet op 9 juni 1996. Westmaas was  
dus de enige predikant van de nieuwe federatie. Op 18 oktober 2005  

volgde de officiële fusie tussen beide kerkgenootschappen.

De Gereformeerden verlieten de kerk de Hoeksteen en nadat koster  
Harm Slot de deur op slot had gedaan liepen zij in een lange stoet naar  
het nieuwe gezamenlijke onderkomen: de Dorpskerk!
Natuurlijk was dat wel even slikken voor hen die jaren hadden
”gekerkt” in de Hoeksteen!
Het werken met en voor de jeugd en het pastoraat hebben altijd de  

speciale aandacht van Herman gehad. Daardoor ontstonden er goede  

en soms intense gesprekken met gemeenteleden.
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In februari 2007 werd Kaj van der Plas bevestigd tot predikant in  

Eelde-Paterswolde. Het was de bedoeling dat Herman Westmaas een  

aantal jaren met hem zou samenwerken. Maar helaas... de zondag na  

deze bevestiging werd Herman onwel toen hij voor het eerst als  

gemeentelid in de kerk zat.

Herman werd ernstig ziek en na een aantal moeilijke jaren moest  
worden besloten tot een vervroegd emeritaat.
Gelukkig kunnen Herman en Jacqueline in normale omstandigheden de  
kerkdiensten meemaken en zijn ze nog zeer betrokken bij het
plaatselijk kerkelijk leven.
Wij wensen Herman en Jacqueline voor de komende periode alle goeds  
en Gods zegen toe.

Wim Schoolderman
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Groene kerk

Spotlight: Bert Broers

Het jaar nadert snel zijn einde. We leven weer met strakke  

maatregelen van een nieuwe lockdown. Gelukkig kunnen we elkaar ook  

online ontmoeten! We kijken elkaar recht aan, via het scherm. En dat  
levert zo weer een mooi gesprek op over diepere keuzes die een mens  

maakt. Vandaag in de spotlight: Bert Broers

We kennen Bert Broers als kerkelijk werker in  

onze gemeente. Altijd in voor een vrolijk of goed  

gesprek, met aandacht voor jou of jouw verhaal.  

Nu is het tijd hém wat meer te bevragen naar  

zijn persoonlijke keuze en beweegredenen.

Sinds enige tijd is Bert ook nauw en fanatiek
betrokken bij de groene kerk. Welke stappen zet  

hij op het duurzame pad? Welke keuzes maakt  

hij? En hoe doet hij dat?
Bert en zijn gezin eten biologisch. Sinds dit voorjaar helemaal. De  

keuze drong zich ineens heel hard op. De boerenprotesten, met de  
demonstraties van Farmers Defence Force, openden hem opnieuw de  

ogen. Bert: „Het moet echt anders met de wereld. De opwarming van  

de aarde, de gifstoffen; we doen dat zelf. Dat drong ineens bij me  
door. En daar kan ik stappen in zetten door de goede keuze te maken.  

Een daarvan is biologisch eten. Dat doen we nu volledig.‟

„Biologisch eten ging bij ons steeds een beetje met ups en downs. In  
de jaren negentig begonnen we met zo‟n groentetas van Odin. Dan
had je groente en fruit met recepten. Biologische en van het seizoen.  
Prima op zich. En daar zat altijd iets in wat echt niet lekker was of iets
minder van kwaliteit. Je kon toen nog niet zelf samenstellen. Dus dan  
zegden we dat weer even op. Toch kochten we dan steeds wel weer
dingen en probeerden wat.‟
Van lieverlee deden we toch steeds meer door de jaren heen. En in  

mijn hoofd sudderde het steeds. Je ziet dan weer eens de platgespoten  

gele velden door de Round-Up. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik  
vroeg me steeds af: hoe kan ik dat veranderen? Afgelopen jaar kwam  

ineens dat inzicht dus. Ik zag een uitzending van Zembla over de  
vleesproductie. Het effect van de vleesproductie op de Amazone is zo  

groot. Het regenwoud wordt platgebrand om grote velden te maken en  

de lokale bevolking verdreven voor het produceren van soja voor  
voedsel voor dieren die mijn vlees moeten gaan vormen. Waar zijn we  

mee bezig? Wil ik daaraan bijdragen? Nee niet dus!‟
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Hoe kies je dan je producten? Hoe verander je je patroon?  

Bert: ‟Nou dat is dus een behoorlijke zoektocht! Vooral omdat je je  

gewoontes moet doorbreken en op zoek moet. De Lidl heeft bepaalde  
producten goed: fruit (banaan biologisch en fair trade) en groente,  

koffie, maar dan weer minder vlees. Dus dat kopen we dan weer bij  
Jumbo. Daar zijn bijvoorbeeld de hamburgers 80 gram. Dan heb ik  

toch het idee dat we iets minder vlees eten maar wel goed of in ieder  

geval beter.‟ Winkelen kost dus meer tijd. En het is duurder, dat wel.

Ik vraag even door, want net als ik heeft Bert ook pubers. Die willen  
toch ook gewoon chips? En biologisch is echt minder lekker, vinden zij.
Bert: „Ja, dat herken ik! Biologische producten zijn vaak ook meteen  
gezonde producten. Waarom kunnen de koekjes niet gewoon lekker
zoet zijn met suiker? Dat gesprek voer ik ook in de biologische winkel.  
Vinden ze me wel een beetje vervelend denk ik. Maar ja. We kiezen nu
trouwens ook voor biologische schoonmaakmiddelen en  
verzorgingsproducten voor in huis.
Zo langzamerhand vervangen we
alle voorraadproducten. Het duurt  

even maar dan heb je echt een  
biologische huishouding. Want, ja,  

we gooien natuurlijk ook niets weg.  

En ik ben ook wel pragmatisch: als  
we iets krijgen, neem ik het  

gewoon aan. En ga ik niet vragen:

is dat wel biologisch?‟

Mooie stappen, Bert, wat levert het je op?
„Het gevoel dat ik een stap zet. Een schoon geweten. Het loopt uit de  
hand met de wereld, dat voel ik al heel lang. Ik werd groot in de tijd
van zure regen, het gat in de ozonlaag, Tsjernobyl. Wat maakten we er  
een zootje van. Maar het is ook hoopgevend: als het erg is hebben we
als mens blijkbaar de mogelijkheden om iets te veranderen. Ik wens
en denk dat dat ook voor de klimaatverandering gaat werken. De  

droge/hete zomers, de warme winters, het is voelbaar hier en nu. De  

insecten verdwijnen. We worden echt uitgedaagd om op een gezonde  
manier met de aarde om te gaan. Het heeft ook mijn Godsbeeld  

veranderd. De aarde zie ik nu veel meer als deelgenoot. Het is een  
uitwisseling, de aarde is geen bezit. De aarde is schepping. We moeten  

het samen doen, met alles wat leeft!‟

Dorinda Hijszeler

Heb je zelf ook een groen verhaal, dan komen we graag langs voor een  

gesprek! Stuur je ons even een berichtje? Bert Broers of Dorinda Hijszeler
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In herinnering

In God met ons verbonden gingen deze maand ons voor in de dood:

Naam Adres Geboortedatum Overleden

Dhr. H. Spijkerman Schultenweg 104 07-03-40 02-12-20

Mevr. A. Arends - Luinge Esweg 36 E 28-09-30 02-12-20

Dhr. L.B. Folkerts Hoofdweg 340 08-04-26 12-12-20

Dhr. D.J. Smit Hoofdweg 486 05-12-25 13-12-20

Mevr. D. Helbig - Kok Schoollaan 20 R 01-11-33 15-12-20

Mevr. J. Brands - Bakker Hooiweg 18 19-11-27 17-12-20

Hart, onrustig, vol van zorgen,  

vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  

Altijd aan de dood ontheven.

Psalm 42;7

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

van de gemeente naar:
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6 december

13 december

20 december

27 december

mevr. Anje Dijk
mevr. Sietske v.d. Velde  

mevr. A. Boekweg- Leonhard  

mevr. Sietske v.d. Kooij



Collecte
Hieronder ziet u de collecteopbrengsten van de maand november  

2020.

Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.
D staat voor Diaconie en K voor Kerkrentmeesters
Het betreft alleen giften binnengekomen via GIVT en ontvangen  
collectebonnen.
U mag natuurlijk ook rechtstreeks storten op de rekeningnummers van  
de diaconie en kerkvoogdij. Deze vindt u in het colofon van kerkelijk
contact.
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2020 COLLECTEDOEL GIVT TOTAAL

1-nov KERK IN ACTIE. NAJAARSZENDING. D € 84,00

INSTANDHOUDING EREDIENST. K € 52,00

€ 138,40

8-nov ZWO PROJECT. MOLDAVIË. D € 82,50

INSTANDHOUDING EREDIENST. K € 29,50

€ 114,40

15-nov PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING.. D € 36,50

INSTANDHOUDING EREDIENST. K € 24,50

€ 63,40

22-nov BLOEMENGROET. D € 124,00

INSTANDHOUDING EREDIENST. K € 36,00

€ 162,40

29-nov KERSTPAKKETTEN. D € 70,00

INSTANDHOUDING EREDIENST. K € 21,50

€ 93,90

TOTAAL VOOR NOVEMBER € 572,50



Hartelijk dank
Bij deze wil ik graag bedanken voor de mooie bos bloemen en de kaart  

met namen, die ik mocht ontvangen, vanwege een operatie aan mijn  

hoofd.

Ook de persoonlijke aandacht even bij de deur waardeer ik enorm.  
Heel fijn als er aan je gedacht wordt in moeilijke tijden.
Hartelijk dank,
Inge van Beek-Meijer
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Hartelijk bedankt voor het mooie boeket dat ik kreeg vanuit de  

gemeente (gebracht door Janneke); dat er zo veel mensen om je heen  

staan die aan je denken! Het geeft je kracht en moed om verder te  
gaan,

Groetjes, Anje Dijk

Héél hartelijk bedankt voor de mooie bloemen plus kaart met vele  

namen.

Een echte opkikker!

Hartelijke groeten  

Aafke Loo

Na mijn geslaagde heupoperatie ontvang ik op zondag 13 september  

een prachtige bloemengroet vanuit de kerk.

Mijn hartelijke dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,  

Sietske van der Velde.



Puzzel
Deze puzzel gaat als volgt : De omschrijving heeft dezelfde letters als het  

woord er achter min één letter en die letter is van boven naar beneden de  

oplossing. b.v insect ritme is het antwoord mier , de letter T staat er niet in.  

Succes!  cgrawee@ gmail.com Ina Rawée
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Omschrijving letter

gebied sterken --- --- --- --- --- ---- ----

doekjes slaapje --- --- --- --- --- ---- ----

dief herstel --- --- --- --- --- ---- ----

lading veracht --- --- --- --- --- ---- ----

menigte rasecht --- --- --- --- --- ---- ----

getal drummen --- --- --- --- --- ---- ----

gelik vogelei --- --- --- --- --- ---- ----

reep pelhoen --- --- --- --- --- ---- ----

barsten vlokken --- --- --- --- --- ---- ----

vruchten beramen --- --- --- --- --- ---- ----

schurken erboven --- --- --- --- --- ---- ----

knorde gekromd --- --- --- --- --- ---- ----

missen voerden --- --- --- --- --- ---- ----

gieren stemmen --- --- --- --- --- ---- ----

gevangenis trekker --- --- --- --- --- ---- ----

publiek horloge --- --- --- --- --- ---- ----

hoofddeksels petinet --- --- --- --- --- ---- ----

wapens spencer --- --- --- --- --- ---- ----

schreeuwen heenrit --- --- --- --- --- ---- ----

specerij kanteel --- --- --- --- --- ---- ----

0plossing decemberpuzzel was: fijne feestdagen.
1. braafheid 2. insnijding 3. kleinkind 4. lapjeskat 5. estafette 6. zuigeling 7.  
roekeloos 8. landschap 9. lichtsein 10. voordelig 11. cadeautje 12. evangelie
13. aangenaam 14. kroonjaar



INLIA

Christelijke familie uit Pakistan procedeert voor hun leven - Deel 2

“Je moet beginnen met de eerste tree”

De christelijke familie Masih blééf doorprocederen voor asiel. Terugkeer 

naar Pakistan was levensgevaarlijk, beschuldigd van blasfemie. Ze  

kregen uiteindelijk een status. Dat daar zes (!) asielaanvragen voor  
nodig waren, kun je hen aanrekenen maar ook het Nederlandse  

systeem.

Hij had nog nooit van Amsterdam gehoord, Omar Masih. Geen tijd  

voor: “Ik werkte van 7 uur ‟sochtends tot 10 uur ‟savonds in onze  

boekwinkel.” Dat was vóórdat die winkel afbrandt, aangestoken door  
een meute die hem beticht van het beledigen van de Koran. Vóórdat  

het huis kort en klein geslagen wordt en aangifte wordt gedaan van  
blasfemie. Vóórdat het christelijke gezin onderduikt en uiteindelijk  

Pakistan ontvlucht naar Nederland.

Daar doen Omar, zijn vrouw en zijn bejaarde moeder op 2 januari  
2015 de eerste asielaanvraag. Omar is voor vertrek niet eerst langs  

het politiebureau gegaan om bewijzen van de aanklacht tegen hem op  
te vragen. Hij zou wel gek zijn, dan komt hij niet meer weg. In  

Pakistan kun je de doodstraf krijgen voor blasfemie.

Toch is dat precies wat de IND hem verwijt: hij heeft geen bewijs van  

de aangifte. “Ze geloofden ons niet”, zegt Omar, “Dat was een enorme  

schok voor me.” Het klinkt nóg door in zijn stem. En inderdaad: de IND  

oordeelt dat „het verhaal ongeloofwaardig‟ is. Het asielverzoek wordt  

afgewezen.

Omar stelt beroep in, het gaat zelfs tot de RvS, maar dat mag niet  
baten. Hij kan zijn zaak niet bewijzen. Verbeten zet hij tóch door,  

terwijl zijn zwager in Pakistan zijn best doet de waarheid aan te tonen.  
De zwager bemachtigt een gewaarmerkte kopie van de aangifte tegen  

Omar en verklaringen van buurtbewoners. Hij moet dat zelf bekopen  

met brandstichting van zijn huis.

Gewapend met de aangifte en de verklaringen doet het gezin in 2017  

de derde aanvraag. Maar ook die wordt afgewezen. De rechtbank vindt  
dat de authenticiteit van de stukken niet vaststaat. Bovendien: Omar  

had het bewijs eerder moeten inbrengen.
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Dat is een juridische kwestie: voor een herhaald asielverzoek moet er  

een zogeheten „novum‟ zijn: nieuwe feiten of omstandigheden. Het  

bewijsmateriaal zou geen novum zijn, omdat de authenticiteit ervan  
niet vast te stellen is en het betrekking heeft op Omars eerste  

asielverhaal. De IND heeft dat verhaal echter als niet-geloofwaardig  
bestempeld en dat oordeel is door opeenvolgende rechters  

bekrachtigd. Daarmee is het afgedaan, vindt de rechtbank in Zwolle.

Omar procedeert door. Een vierde en vijfde keer. Tevergeefs. Een  
artikel uit een Pakistaanse krant waarin het incident van Omar  

beschreven wordt, wordt niet geaccepteerd als bewijs. Zelfs de  
bevestiging van de redactie van de krant dat het artikel op de  

betreffende datum in hun krant heeft gestaan, wordt terzijde  

geschoven.

Ondertussen is het gezin bij INLIA terecht gekomen. INLIA schakelt  

een onafhankelijke deskundige in om onderzoek te doen in Pakistan:  
prof. dr. Holden, vooraanstaand rechtswetenschapper, internationaal  

gezaghebbend. Zij weet o.m. de aangifte te verifiëren via het  

betreffende politiebureau. Het komt tot een zesde asielaanvraag.

De IND blijft volhouden dat de authenticiteit van het bewijs nog steeds  

niet vaststaat, al trekken ze de deskundigheid en verklaringen van  
professor Holden niet in twijfel. De rechtbank Groningen veegt die  

redenatie van tafel; het is van tweeën één. Als de professor deskundig  

is en haar verklaringen kloppen, dan dienen haar verklaringen als  
bewijs geaccepteerd te worden en komt daarmee ook de authenticiteit  

van de betreffende aangifte vast te staan. De IND moet een nieuw  
besluit nemen van de rechtbank.

Nu is het de IND die in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Maar dat  

wordt ongegrond verklaard. De IND ontkomt er niet aan: er moet een  
nieuw besluit komen. De dienst laat dan weten de aanvraag opnieuw af  

te gaan wijzen. Ondanks de duidelijke bewijzen. Omar en zijn vrouw  
durven het niet eens aan moeder te vertellen. De oude vrouw is zwak;  

ze heeft al een open hartoperatie gehad en een beroerte.

INLIA kaart de zaak op hoger niveau aan: dit kan niet waar zijn. Als er  
bewijs wordt geleverd dat het asielverhaal toch klopt en mensen  

inderdaad gevaar lopen als ze worden teruggestuurd, dan moet je  
terug kunnen komen op je besluit. En dat gebeurt uiteindelijk. De IND  

komt inderdaad terug op het besluit.
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Als de advocaat Omar dan belt dat het gezin een status krijgt, is Omar  

eerst een kwartier stil. “Ik kon geen woord uitbrengen. Mijn vrouw  

dacht dat er iemand dood was. Dat er heel slecht nieuws was.” Toen  
hij uiteindelijk de woorden vond, hebben ze beiden gehuild. “Eerst God  

gedankt, natuurlijk.” Nog steeds in tranen hebben ze het daarna  
moeder verteld.

Wat gaat hij nu doen? Wat voor toekomst wil hij opbouwen in
Nederland? “Geen boekwinkel meer in ieder geval”, zegt hij met een  
scheve glimlach. Nee: een Pakistaans bbq restaurant, dat moet het
worden: “Dat concept is hier helemaal nieuw.” Kan hij koken dan? Nee.  
Zijn moeder heeft misschien nog recepten van vroeger? Hij lacht: “Ik
heb mijn moeder nog nooit zien koken. We hadden vroeger
bedienden.” Omar en zijn vrouw zullen zelf moeten leren koken. Maar
daar is alle tijd voor, want eerst moeten ze werken, om te sparen voor  

het restaurant. “Hoe hoog je ook wil komen op de maatschappelijke  
ladder, je moet beginnen met de eerste tree.”



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 ‟tLoughoes (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.)
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