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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: 

    

07 febr. 10.00 uur dhr. Bert Broers ZWO-dienst 

    

14 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas   

    

21 febr.  10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas 1e van de 40 dagen  

    

28 febr. 10.00 uur ds. A. Troost, Rolde 2e van de 40 dagen 

28 febr. 19.00 uur liturgen Vesper 

    

7 maart 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas 3e van de 40 dagen  

    

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. 

Ook kunt U de diensten volgen op You Tube.  
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Van de redactie 
Afgelopen nacht heeft het gevroren en we hebben al  sneeuw gezien. 
Het is echt een beetje winter, de weerprofeten hebben het zelfs over 

natuurijs. Dat zou mooi zijn.  

Vanachter het raam kijk ik naar buiten en zie hoe zeker 30 mussen 

zich te goed doen aan zonnebloempitten, die in grote getale op de 
grond liggen onder een boom die vol hangt met vogelhuisjes. 

Ondertussen zitten de koolmeesjes bij de vetbollen en een 

winterkoninkje zit, op het bushaltehokje, toe te kijken. Regelmatig 

vliegt er een mus omhoog om op het stokje van één van de 

vogelhuisje te gaan zitten. Kijkt om zich heen en verdwijnt dan in het 
huisje. Na een poosje komt ze er uit en gaat weer verder met het 

pikken van het voer dat op de grond ligt.  

Een nest bouwen, het aangeboren gevoel van een vogel; prachtig.  

 
In dit KC nummer kijken we vooruit; op weg naar Pasen, het nieuwe 

project van de diaconie en misschien is een fietsvakantie een optie?  

Veel leesplezier.  

 
Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema  
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40 dagen inspiratie voor jou 
Doe mee met dit prachtige Paasproject 
Hoe leven we dit jaar als gemeente toe naar Pasen? We komen in 

beweging. Van Aswoensdag tot en met de zondag van Pasen gaan we 

samen onderweg. In de kerkdiensten lezen we over het ‘spoor van 

liefde’ dat Jezus door de wereldgeschiedenis trok. En door de week 
trek jij zelf sporen van verbinding, letterlijk, in je eigen omgeving. 

 

• Je wandelt of fietst langs vensters vol inspiratie 

• Onderweg krijg je voorbeelden van duurzaam leven 

• Elke woensdag geniet je van maaltijdsoep voor het goede 
doel 

 

Dat we ons in de kerk 40 dagen voorbereiden op Pasen, is ontleend 

aan de 40 jaar van het Joodse volk in de woestijn. Tijdens hun reis 
naar het beloofde land kregen ze onderweg hemels voedsel en 

inspiratie. Zo leerden ze wat een goed leven zou kunnen inhouden. 

 

Lees snel verder over dit project voor iedereen. Er zijn twee edities: 
Eelde-Paterswolde en Eelderwolde. Het begint op 17 februari. 

 

Vensters vol inspiratie 

Elke week kun je vanaf woensdag ergens in je omgeving een mooi 

ingericht venster bekijken. Je loopt of fietst (als je kunt, want dat is 
duurzaam) langs een woonhuis waar de bewoners in het raam een 

symbolische uitwerking van het thema van de week hebben gemaakt 

Dat thema is afkomstig van het ‘Spoor van liefde’ waarover we het 

die zondag hebben. 
 

In het venster vind je naast alle moois ook een Letter en een Getal. 

Die vul je in op een puzzelformulier: aan het einde van de 

40dagentijd heb je zo een slagzin bij elkaar gespaard! Ook de 
kinderen sparen met behulp van puzzelstukjes in de verschillende 

vensters een oplossing bij elkaar. 

 

Na 7 dagen maakt het venster plaats voor een ander raam, op een 
andere plek, met andere symboliek en een andere letter. 

 

Duurzaam leven 

Je krijgt niet alleen inspiratie vanuit het kerkdienstthema van de 

week, maar ook van groene inspiratiepunten in je omgeving. Op tal 
van plekken zijn mensen immers bezig met duurzaamheid. 
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Bijvoorbeeld met zonnepanelen of een hemelwateropslag. De 
werkgroep Groene Kerk heeft voor elke week 1 locatie geselecteerd.  

 

Zo krijg je wekelijks een prikkelend voorbeeld van hoe je zelf, in het 

klein of in het groot, kunt bijdragen aan vergroening en 
verduurzaming van onze planeet. Want is deze aarde niet het enige 

beloofde land dat we hebben? 

 

Ook op het groene inspiratiepunt kun je een letter voor de slagzin 
vinden. Na 7 dagen is een volgende locatie op een andere plek aan 

de beurt. 

 

Soep voor het goede doel 
Uit duurzame en biologisch gekweekte ingrediënten koken we 

wekelijks een heerlijke vegetarische maaltijdsoep. Woensdagmiddag 

kun je deze op vaste tijden komen kopen. 

 

• Kom te voet of op de fiets 

• Neem een eigen bakje of pannetje mee 

• Je kunt soep kopen in Eelderwolde en bij ’t Loughoes 
 

Wekelijks koken we volgens een nieuw recept. Als je wilt kun je 
natuurlijk ook zelf koken: we plaatsen het recept op de website. 

 

De soep kost 5 euro per portie en de 

opbrengst gaat naar het ZWO-doel van 
de diaconie, Colombia. Maandagmorgen 

kun je bellen met ’t Loughoes om je 

bestelling door te geven. Van 10:00-

12:00 uur, tel. 3092308. Je kunt ook 
(tot maandag 12:00 uur) mailen naar 

loughoes@dorpskerkeelde.nl. 

 

Let op! Eenmalig is de soep op dinsdag 
te koop, namelijk 16 maart i.p.v. 17 

maart.  

 

In en rond de kerkdiensten: bloemschikkingen 

Elke viering in de 40dagentijd staat in het teken van het thema 
‘Spoor van Liefde’. Met de kinderen genieten we van het projectlied 

en de projectverbeelding. Bloemschikkingen nemen in de vieringen 

een belangrijke plek in. Ze worden gemaakt bij het thema, met 
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duidelijke verbinding naar duurzaamheid (door bijvoorbeeld de 
peulvruchten van de soep van de week te verwerken). 

 

Wat, waar en wanneer? 

Houd voor de locaties alle media in en rond de kerk goed in de gaten. 
We publiceren in Dorpsklanken, op de website en in de zondagsbrief 

steeds nieuwe informatie over het project. 

 

Alvast meer informatie? Mail of bel met ds. Kaj van der Plas. 
 

 
 

Op weg naar Pasen 
Veertigdagentijdkalender 2021 

 

“Ik ben er voor jou” is het thema voor de 

veertigdagentijdkalender. 
De veertigdagentijdkalender neemt u mee op weg 

naar Pasen en daagt u uit tot bezinning.  

U kunt een gratis exemplaar aanvragen via 

petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
In de eerste vergadering van het nieuwe 
jaar is het in eerste instantie altijd weer 

het evalueren van de afgelopen 

decembermaand. Daar kunnen we dit 

keer helaas kort in zijn. We hebben 
allemaal de traditionele kerstdiensten en 

kerstzang buiten met muziekvereniging 

Nieuw Leven erg gemist. Gelukkig 

konden we de kerstdiensten on-line volgen en dat was erg mooi, ook 

de kinderkerst dienst was erg sfeervol met allemaal lichtjes. 
Inmiddels is het beeld dat via de kerkomroep wordt uitgezonden 

dankzij de nieuwe camera’s verbeterd.  We werken overigens nog wel 

aan de verbetering van het geluid.  

Zoals jullie wellicht hebben meegekregen zijn nu vanwege de 
aanscherping van de Corona maatregelen ook de zangers in de kerk 

niet meer toegestaan. Gelukkig is er een mooi beeldarchief waar we 

de liederen uit kunnen halen.  Ook andere kerken maken daar 

gebruik van. Het is leuk en bijzonder dat onze liederen ook buiten 
onze grenzen zijn te horen en te zien.  

Net als jullie kijken we vooruit en we hopen dan ook dat binnen 

redelijke termijn het dagelijks leven min of meer normaal wordt zodat 

wij elkaar weer kunnen ontmoeten.  

We richten ons nu op de ‘40 dagen tijd’. Het idee is om met de 
‘projectgroep 40 dagen’ en de ‘Groene kerk’ samen een project uit te 

voeren. Het thema is ‘Samen op weg naar Pasen’. Ook de kinderkerk 

wordt daarin zeker betrokken.  De voorbereidingen vinden wekelijks 

buiten plaats en telkens op een andere locatie.  Jullie lezen daar meer 
over in dit KC en op de website. 

Wat helaas telkens weer terugkomt op de agenda, is dat er nog 

steeds vacatures open staan voor enkele functies binnen de 

kerkenraad. We hopen dat dit jaar toch een aanzet wordt gegeven 
aan de invulling van de vacatures.  

Voorlopig zullen we (helaas) dus nog even moeten volhouden met het 

volgen van de online- diensten. Daarnaast kijken wij uit naar het 

moment dat wij elkaar op enigerlei wijze weer in goede gezondheid 
fysiek mogen ontmoeten. 

 

Namens de Kerkenraad, 

Gea Kruit, scriba. 
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Missionaris zijn 
Afgelopen voorjaar had ik me opgegeven 
voor “Extra handen in de zorg”, een breed 

samenwerkingsverband tussen werkgevers, 

verpleegkundigen- en 

verzorgendenorganisaties en het ministerie 
van VWS, waarin iedereen die dat wil zich 

kan opgeven om mee te helpen in de zorg. Twee weken geleden was 

het dan zover: ik werd gebeld of ik nachtdiensten wilde doen in een 

verpleeghuis. De cliënten leden allemaal aan allerlei vormen van 

dementie….. én er heerste corona. 
Ook veel personeelsleden waren ziek, of zaten in quarantaine en 

bovendien werkten de nachtdiensten maar op één afdeling in plaats 

van drie, zodat zij geen mensen konden besmetten die niet ziek 

waren. 
De kerkenraad was direct akkoord: “laten we hulp bieden waar hulp 

nodig is”, is in de Dorpskerk al het motto sinds de uitbraak van de 

pandemie. 

Bij de ingang van het verpleeghuis werd ik opgewacht door het hoofd 
van de nachtdienst van de afdeling, die me uitlegde hoe ik het pak 

aan moest trekken: handen ontsmetten, mondkapje op, handen 

ontsmetten, bril op, handen ontsmetten, haarnetje op, handen 

ontsmetten, pak aantrekken en vastknopen, handen ontsmetten en 

handschoenen aan – u begrijpt: van enig biologisch leven op mijn 
handen is al lang geen sprake meer. 

Op de afdeling kwam ik te werken met twee andere mensen: het 

eigen personeel dacht ik. Maar nee, de één was de fysiotherapeut en 

de ander was een stagiaire HBO-V, die nu opeens op eigen kracht aan 
het werk was.  

De volgende avond leek het beter: ik zou samen werken met twee 

mensen, die al jaren op de afdeling werkten. Maar al na tien minuten 

werd mij gevraagd of ik als-tu-blieft wel naar een andere afdeling 
wilde gaan, waar maar één personeelslid bleek te zijn: de anderen 

zaten ziek thuis. 

Wat mij in dit alles trof, was de wíl van iedereen om er wat van te 

maken. 
Er werd allang niet meer gekeken naar wie er welke opleiding had: 

iedereen die iets voor een ander kon betekenen was welkom. Wie 

verpleegtechnisch bekwaam was deed de ingewikkelder dingen, wie 

medicijnen mocht delen, deelde de medicijnen en verder deed 

iedereen alles samen, of zorgden degenen met minder capaciteiten 
ervoor dat de anderen ongehinderd hun werk konden doen. De 

gelijkheid van de mensen werd nog extra geaccentueerd door die 
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beschermende kleding: iedereen zag er hetzelfde uit; het enige 
waaraan je elkaar kon herkennen waren de ogen – heel bijzonder. En 

wat me misschien nog wel meer trof: iedereen deed er alles aan om 

ervoor te zorgen dat de mensen die er woonden zich ondanks alles zo 

prettig mogelijk voelden. 
Tijdens de pauze, die we in een gemeenschappelijke ruimte hielden 

(eerst de hele verpakking weer uit en wéér steeds de handen 

ontsmetten) sprak ik iemand die ik voor het eerst “gewoon” kon zien. 

Hij vertelde mij dat hij uit Oirschot kwam en in een hotel logeerde. 
Het bleek een hospik, een militair bij de geneeskundige troepen, die 

net een paar weken terug was uit Afghanistan of een ander land waar 

hij zich ingezet had voor de vrede. 

Op mijn vraag hoe hij het dan vond om nu in een verpleeghuis te 
werken was zijn antwoord:  

“wij zijn hier op binnenlandse missie!”. 

Misschien zijn wij dat allemaal wel, vandaag de dag….. op missie, om 

“zout der aarde te zijn” missionarissen dus. 

O ja, de vriendelijke mevrouw die mij af en toe belt of ik wil invallen 
en zich dan bekent maakt als Peggy: dat bleek later helemaal niet 

iemand van personeelszaken, maar ook een luitenant uit het leger. 

Hartverwarmend om te zien hoe mensen overal samenwerking 

zoeken, en dat er óók mooie dingen opbloeien in deze moeilijke tijd!  
 

Bert Broers 

 

 

2021 versus 2020  
Gezien vanuit het oogpunt van een diaken. 

 

Collecteren versus alleen de collecte afkondigen. 
Colombia versus Moldavië. 

Vijf diakenen versus zes. 

Kerstpakketten anders georganiseerd versus kerstpakketten normaal. 

Voedselbank versus voedselbank. 

Fysiek vergaderen versus online vergaderen. 
Samen zingen versus zingen door enkelingen. 

Volle kerk versus bijna lege kerk. 

Handen geven versus een minzaam knikje geven. 

Gemeente zijn versus eenzaamheid 
Minder financiële middelen versus meerdere hulpvragen. 
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Is er eigenlijk wel iets om het een versus het ander te zetten? 

Nee: eigenlijk is er geen het één versus het andere. 

Alles loopt immers goed? 

Commentaar of kritiek horen we zelden of nooit en zeker niet 
rechtstreeks. 

Ieder doet eigenlijk zijn eigen ding, zonder enige vorm van reflexje. 

 

Ja zeker: Het één kan wel versus het ander. 
Aan de weg timmeren versus af en toe wat onder de aandacht 

brengen. 

Mensen betrokken laten voelen en mee laten doen versus we kunnen 

toch niemand vinden. 
Sneller aandacht vragen voor acties versus op het laatste moment. 

Deskundigen uitnodigen om iets over hun “vakgebied” te vertellen. 

Als diaconie mogen en kunnen we moed putten omdat wat zeker is 

dit jaar, vorig jaar en alle komende jaren zal blijven, het volgende is: 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met ons zijn. 

Jou nabij zijn op al je wegen.   

Ons nabij zijn op al onze wegen. 
Aan Zijn hand zal Hij je leiden.   

Aan Zijn hand zal Hij ons leiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met ons zijn. 
   

Hein van Assen. 
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Groene Kerk 
 

 
 

 In the spotlight: Hein-Peter Nauta 

 
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.  

 

‘Zullen we wandelen, in de Onlanden?’ stelt Hein–Peter Nauta voor als 
ik hem bel voor een gesprek. Daar ben ik altijd voor in. Hij blijkbaar 

ook!! Hoewel ik weet dat hij graag fietst en veel fietst. Ook vakanties 

doen hij en zijn vrouw Petra graag op de fiets. Zo fietsten ze in 2019 

van Amsterdam naar Garmisch Partenkirchen, in 2016 naar Rome en 

in 2013 naar Barcelona! En ze maakten zoveel mee, overnachtten via 
Vrienden op de fiets bij mensen thuis, beleefden de route en de 

landschappen zoveel beter. ‘Veel prettiger zo te reizen dan met het 

vliegtuig of de auto.’  

We kennen elkaar al een tijdje, Hein-Peter en ik. Ik heb gezien hoe 
vastberaden hij een bewonersinitiatief van de grond kreeg in Eelde. 

Hij had een droom: een elektrische deelauto te realiseren voor zijn 

buurt. En hij kwam er! Er was een uitgebreide proefperiode, de auto 

vond zijn weg naar meer en meer mensen. Maar de echte stap zetten 
naar een deelauto is soms moeilijk. En Corona, natuurlijk corona, 

legde alles stil. In het afgelopen voorjaar was er geen auto meer op 

de weg bijna, geen elektrisch deelvervoer nodig. En toen kwam het 

tot stilstand, de auto verdween weer. 
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‘Ben je teleurgesteld?’ vraag ik. ‘Nee, helemaal niet. Het was een 
grote uitdaging voor mij iets voor en met anderen te doen. Tot nu toe 

maakte ik mijn duurzame keuzes voor mijzelf of voor Petra en mij. 

Nu werd ik uitgedaagd een systeem op te zetten voor anderen, met 

anderen, zelfs anderen te overtuigen. Daar heb ik ervan genoten, 
veel geleerd ook! Het heeft me veel plezier en extra motivatie 

gebracht.’ 

Hein-Peter was niet altijd duurzaam bezig. ‘Ik ben gewoon ook 

begonnen met een vette leaseauto en 80.000 km per jaar rijden. 
Toch voelde ik me daar op een gegeven moment ongemakkelijk bij. 

En dan zag ik steeds dezelfde auto’s als ik reed, en steeds meer 

mensen die alleen in die auto’s zitten. Ik ben nu superblij dat ik op 

het fietsje naar het werk kan. Het is goed zo, ik beweeg en maak 
groene kilometers.’ 

Ook vliegvakanties en reizen met camper, hij kent het allemaal. Van 

genoten hoor. Maar ik kreeg steeds meer het gevoel: ik rijd voorbij 

de dingen, ik zie het niet écht. Fietsen en wandelen geeft zo’n andere 

beleving! Ik sprak mijn collega, die met auto en caravan twee keer 
drie dagen gereden had om in Barcelona aan te komen en neer te 

ploffen in de zon. Hij had niets gezien van de omgeving. Wij waren 

natuurlijk vijf weken onderweg, maar wij hebben alles gezien. En het 

logeren op allerlei plekken, het heeft ons zoveel leuke contacten 
opgeleverd.’ 

‘Heb je nu zelf een elektrische auto?’ vraag ik voorzichtig. ‘Nee. Het 

probleem is: we rijden zo weinig. Elke keer denk ik: start ie nog weer 

als we hem weer eens gebruiken? Wij doen veel op de fiets, lopend, 
met openbaar vervoer. En af en toe de auto. Daarom wilde ik ook 

graag over op een deelauto. En ik dacht oprecht: met mij iedereen! 

In mijn buurt, 34 woningen, 60 auto’s, dat is bijna 2 gemiddeld per 

huis! Ik dacht die deelauto kan wel uit.  Maar het delen blijkt een 

moeilijk ding. Niet voor de jongere generaties, maar wel voor die van 
mij bijvoorbeeld. Het werd hem niet. En zelf aanschaffen? Die 

investering voor het weinig gebruik is dan ook weer te hoog.’  

Hein-Peter zet zich nu in als bestuurslid en als energiecoach voor de 

Energie coöperatie. Weer met mensen aan de slag en iets concreets 
doen in je eigen omgeving. Dat is wat hij wil. 

‘Alles draait om de keuzes die we maken (voeding, mobiliteit, 

vakantie). Voorheen gaf de euro de doorslag. Tegenwoordig is dat 

niet meer doorslaggevend. Nu tellen meer milieuaspecten. Liever een 
natuurproduct boven kunststof, ook al is dat duurder. De aarde is 

beter uit op termijn. ‘ 

 

Dorinda Hijszeler  
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 26 februari, 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 
Ingekomen: van: naar: 

Mevr. M. Wit Groningen Wolfhorn 27 

 
Verhuisd: van: naar: 

Mevr. E.W.A. van der Does Hooiweg 20P Hooiweg 18/140 

Mevr. B.D. Brouwer          Schultenweg 34 Stoffer Holtjerweg 20  

 
 

Pastoraat 
 

Dhr. Jonkheer verblijft in het Heymanscentrum 

       Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen    

 

Dhr. Formsma is weer thuis, na een opname in de Anholt te Assen.  
  

       We wensen hen veel sterkte toe.  

  

 
 
 
 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl


 

 
15 

Aftrap Project Kerk in Actie 2021 
 
Voor de komende twee jaren heeft de 

diaconie het project Onderwijs voor 

werkende kinderen in Colombia van Kerk in 

Actie “geadopteerd”.  
In Kerkelijk Contact van januari hebben jullie 

daar meer over kunnen lezen. Pak die 

uitgave er dan gerust nog eens bij. Ook via 

de website is Kerkelijk Contact te benaderen  

(https://www.dorpskerkeelde.nl/images/KC_2021/kc-2021-01.pdf). 
 

Ook hier nog een korte toelichting op het project: 

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 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 100 kinderen volgen cursussen. De Kleine Arbeider heeft 

daarnaast een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme 

jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.  

 
In de dienst van 7 februari vindt de aftrap plaats in een ZWO-

dienst.  

Online gast in deze dienst is Jeannet Bierman (in dienst van „Kerk in 

Actie‟). Zij 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. 

Zij zal het project graag verder bij de hele gemeente introduceren. 
We hopen dat jullie dan via kerkomroep meekijken.  

https://www.dorpskerkeelde.nl/images/KC_2021/kc-2021-01.pdf
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Via de opbrengsten van de collecten (de eerste collecte voor dit 
project is in de dienst van 7 februari) 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 vinden jullie ook op 
www.kerkinactie.nl/onderwijscolombia.  

Al uw giften (al of niet via de collecten) zijn meer dan welkom op 

rekeningnummer  

NL22 RABO 0373 7402 71 tnv Z.W.O.-werkgroep Eelde. 
 

Namens de diaconie Greet Tillema en Hein van Assen 

 
  

Advies: niet meer zingen 
Op advies van de werkgroep 

'Zingen in de kerk' van de 
Protestantse Kerk geeft het 

landelijke dagelijkse bestuur 

(synode-moderamen) van de 

Protestantse Kerk het dringende 

advies aan alle plaatselijke 
gemeenten om – zeker tot het 

einde van de strenge lockdown – 

geheel af te zien van zingen in de 

kerk, ook met kleine groepjes. 
Dit is de uitkomst na de nieuwe 

persconferentie van regering (12 

januari), waarin vooral de onzekerheid rond de extra besmettelijke 

'Britse' variant en rol speelde. In de afweging om te komen tot dit 
dringend advies spelen de gebeurtenissen in Biddinghuizen mee, 

waar naar alle waarschijnlijkheid een forse besmetting plaatsvond, 

gelieerd aan het opnemen van kerkmuziek door een kleine zanggroep 

door de week om uit te zenden tijdens de zondagse kerkdienst. 
Binnen de Protestantse Kerk hebben lokale kerkenraden hierin een 

eigen verantwoordelijkheid, maar het dringende advies vanuit de 

landelijke kerk is duidelijk. Niet doen nu, er kleven te veel risico's aan 

in deze fase van de pandemie.  

  
Met vriendelijke groet 

Peter en Marjan Dijk 

Tel: 0652887709  

http://www.kerkinactie.nl/onderwijscolombia
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Vanuit de diaconie 
Naast de gebruikelijke agendapunten kwamen de volgende punten 
aan de orde: 

Als nieuwe coördinator voor Eelde-Paterswolde van de 

Voedselbank was Henk Roelfsema als gast aanwezig bij de 

diaconievergadering. Hij gaf aan dat, gezien de economische 
ontwikkelingen, de verwachting is dat steeds meer mensen 

een beroep moeten doen op de voedselbank. Een reden om 

ook in Eelde-Paterswolde een afhaal punt te realiseren. Met 

instemming van het College van Kerkrentmeesters is besloten 

’t Loughoes hiervoor beschikbaar te stellen.  

- Het ZWO-project Moldavië hebben we afgesloten. De 

opbrengst was in 2020 € 6.000, --. 

De totaalopbrengst voor het project bedraagt ruim € 9.400, --. 

- We beginnen in 2021 met een nieuw ZWO-project “onderwijs 

voor werkende kinderen in Colombia”. In het vorige nummer 

van Kerkelijk Contact is hierover uitgebreid geschreven. In de 

kerkdienst op 7 februari a.s. zal aandacht besteed worden aan 

dit project. 

- Van de stichting AfriCan Do kregen we een bedankje voor de 

ondersteuning door het maken van mondkapjes. 

- Uit de opbrengsten van de collecten en giften blijkt een 

ruimhartige bijdrage voor het diaconale werk. Als diaconie zijn 

we hiervoor zeer dankbaar. 

Een hartelijke groet, 
Greet Hartman 

 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke 

groet van de gemeente naar: 

 
 3   januari  mevr E.W.A. v.d Does 

10  januari  Geertje Koops- van de Veen 

17  januari  Roel en Marchje Kikkers 

24  januari     mevr. J. Hanemaaijer- Kortlever 
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In herinnering  
In God met ons verbonden 
gingen deze maand ons voor 

in de dood: 

Mevr. R.A. Jansma 15-01-37 04-01-21 

Mevr. A.C. Jalving - Oosting 29-12-32 05-01-21 

Mevr. C. Muskee - Musch 30-09-44 09-01-21 
   

Er is een land van louter licht 

Waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht, 

In duisternis of pijn. (753) 

 

 

 

Alleen zijn in coronatijd 
Sinds mijn lieve vrouw Trix is overleden, nu 

ruim 1 jaar, is het 'koud' en stil in huis. Geen 
knuffel meer, geen hartelijke begroeting, geen 

dans, die ik erg mis en geen echte Indische 

etensgeuren meer.  

We waren 54 jaar samen, ja, wat wil je en nu 

pas besef ik wat eenzaamheid is en je kunt niet 
uitleggen wat je overkomen is, ik voel het als een amputatie. 

Ik heb in het begin een paar keer een bezoekje gehad van enkele 

kerkleden, dat was nog voor de corona hier heerste, daarna eigenlijk 

niet meer op een enkeling na. 
Af en toe belt mijn wijkouderling mij om te vragen hoe het gaat en 

nodigt mij uit voor een kopje koffie. Dat waardeer ik erg. Verder een 

enkel contact met een ander lid en een sporadisch belletje van 

iemand. Er is geen “koffietied” en geen koffiedrinken na de kerkdienst 
voor sociale ontmoeting.  

 

Een enkeling die mij afgelopen jaar uitgenodigd heeft. Bij de Kon. 

Visio in Vries, waar ik al meer dan 10 jaar zomers meervoudig 
gehandicapten rijd met een huifkar, deed ik allerhande klusjes. Daar 

kon ik helemaal zelfstandig mijn gang gaan maar dat ligt nu ook stil. 

Ik had nog wel 1x per maand een trouwrit en dat is altijd een 

opsteker, maar 's winters rijd ik niet. 
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Ja, dan maar zelf proberen mensen te bezoeken, nou dat valt 
helemaal niet mee, want die 1.5 meter is niet voldoende. Er is 1 

adres waar ik al meer dan 40 jaar regelmatig kom, ondanks corona. 

Ouderen belanden in een sociaal isolement, vooral de alleenstaande 

senioren, zo ervaar ik dat. Ik was eerst boos en verdrietig, voelde mij 
in de steek gelaten. In een opwelling besloot ik overal mee te 

kappen. Misschien gebeurt er hier daar wat, maar daar heb ik geen 

weet van. Blijkbaar is bijna iedereen met zichzelf bezig om dit 

digitale-virtuele-internet-corona-tijdperk te overleven. 
 

Opeens kwam bij mij de gedachte op: “Ik ben niet de enige die dit 

meemaakt, is er nou helemaal niets te verzinnen om die sociale 

contacten aan te halen?” Ik bedacht het volgende:  
“Als ieder kerklid 3 nieuwjaarswensen stuurt aan 3 leden waarvan ze 

nog geen kaart of brief hebben ontvangen en de leden die deze post 

krijgen, hetzelfde doen, de tekst op de kaart overnemen en 

doorsturen dan hebben alle leden binnen korte tijd ook een leuke 

opsteker vooral in de Symphonie”. 
Ik ben er mee gestart en we zijn nu 3 weken verder. Ik heb 1 

wenskaart teruggekregen. Deze persoon had wel bezwaren tegen dit 

systeem, maar beloofde wel 3 mensen iets te sturen, Hoe ver de 

andere 2 wensen zijn gekomen en eventueel zijn doorgestuurd weet 
ik niet, want helaas heb ik nog niks vernomen. 

 

Nu heb ik wat anders bedacht: Als leden van onze kerk bv. elke 1e 

woensdag v/d maand, 1 of meer leden opbellen voor een praatje om 
wat belangstelling voor hen te tonen in deze tijd en degene die 

gebeld wordt hetzelfde doet, dan krijg je m.i. een aardig sociaal 

netwerk. 

 

Er is ook nog een andere manier om contacten te onderhouden, kijk 
maar eens op: www.weekvandelievebriefjes.nl 

 

Maar ja, als men niet wil dan houdt het voor mij op en zeg ik: “als je 

niks probeert dan verandert er voor jou ook niks, dus niet geschoten 
is altijd mis”. 

 

Met vriendelijke groet, Harm J. Slot. 

harmjslot@gmail.com 
Tel.3092464 
 
 

http://www.weekvandelievebriefjes.nl/
mailto:harmjslot@gmail.com
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Vanuit het breed moderamen 
 

 
 

 22 januari 2021 

 

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk 

werkers in de Classis Groningen-Drenthe, 

 

Het zijn ingrijpende maatregelen die onze overheid heeft gemeend te 

moeten nemen: een dringend advies om niet meer dan één persoon 

thuis te ontvangen en een avondklok zijn de meest opvallende; ook 

de scholen blijven langer dicht en dat betekent nogal wat voor de 

kinderen en de ouders. Met name de verwachte toename van 

besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat 

een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote 

voorzichtigheid en deze ingrijpende maatregelen.  

Vanuit de Protestantse kerk is op de website nieuws opgenomen over 

de aangepaste en verscherpte maatregelen. Daar zijn ook formulieren 

opgenomen om in aanmerking te komen voor de uitzondering van de 

avondklok. Zie onderstaande link. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/avondklok-download-hier-

verklaringen-voor-noodzakelijke-kerkelijke-activiteiten/ 

Soms hebben predikanten en kerkelijk werkers moeite om 

gemeenteleden te bezoeken in instellingen. Dat is afhankelijk van het 

beleid van de instelling en zij bepalen ook op welke manier bezoek 

wordt geregeld en of dat is toegestaan. Contact opnemen met 

eventueel aanwezige geestelijk verzorgers kan helpen. 

Ik hoor regelmatig bij predikanten en kerkelijk werkers onzekerheid 

over het omgaan met patiënten en overledenen met Corona. Wees 

voorzichtig, neem alle voorzorgsmaatregelen die je moet nemen en 

spreek anderen er ook op aan. Maak gebruik van digitale middelen, 

daar kan iedereen mee geholpen zijn. Zorg voor vervanging wanneer 

je om welke reden dan ook niet zelf een bezoek of een uitvaart kunt 

doen, want ook dat kan gebeuren. Het is moeilijk in die 

omstandigheden duidelijk te zijn; zorg goed voor jezelf. Overleg met 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/avondklok-download-hier-verklaringen-voor-noodzakelijke-kerkelijke-activiteiten/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/avondklok-download-hier-verklaringen-voor-noodzakelijke-kerkelijke-activiteiten/
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de kerkenraad wat wel en niet kan. Natuurlijk wil je niemand alleen 

laten en daarom is het belangrijk iemand anders in te schakelen als 

je het zelf niet kunt doen. 

Het Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren 

geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan 

te bieden. Dit advies heeft te maken met de bijeenkomsten zelf en 

met de reisbewegingen die je moet voorkomen.  

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke 

bijeenkomsten zoveel mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk 

kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u 

bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.  

Laten we zorgvuldig omgaan met het leven ons gegeven, dat van 

onszelf en dat van de mensen die aan ons zijn en worden 

toevertrouwd. Het duurt nog even voordat iedereen is gevaccineerd. 

Laten we hopen en bidden dat we zo snel mogelijk weer de 

gelegenheid krijgen elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen 

te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn 

door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in 

onze gebeden en gedachten zijn.  

 

Fluister het mij in, heilige Geest: 

ik zal het goede denken. 

Spoor me aan, heilige Geest: 

ik zal het goede doen. 

Verlok me, heilige Geest: 

ik zal het goede zoeken. 

Geef me kracht, heilige Geest: 

ik zal het goede vasthouden. 

Bescherm met heilige Geest: 

ik zal het goede nooit verliezen.    (Liedboek pag. 1158) 

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed 

Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe,   

 

ds. J. Hommes,  

Classispredikant Groningen-Drenthe 
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Hartelijk dank 
Bedankt 
Beste leden van de kerkenraad, 
Het was een verrassing om van u een 

geschenkpakket van de Natuurwinkel te 

ontvangen ter gelegenheid van mijn 40-jarig 
ambtsjubileum. Ik dank u daar hartelijk voor. 

 

Een vriendelijke groet,  

Ds. H.J.Westmaas 

 

 

In het weekend van 16-17 januari werden wij verrast met een boeket 

bloemen uit de gemeente. Mooi dat er aandacht is voor en door allen. 
Op de bijgevoegde kaart staan in deze coronatijd maar een beperkt 

aantal namen maar wij weten dat die uit naam van de hele gemeente 

spreken. Hartelijk dank voor deze attentie! 

 
Marchje en Roel Kikkers 

 

 
Wat een lieve verrassing toen Roelie Matter mij een 

prachtig boeket bloemen plus mooie kaart met namen 

kwam brengen van de kerk naar aanleiding van het 

overlijden van mijn maatje. 

Hiervoor mijn hartelijke dank! 
 

Ali Boekweg-Leonhard. 

 

 

 

Heel hartelijk bedankt voor het mooie, kleurige boeket bloemen, dat 

ik mocht ontvangen als groet van de gemeente. Inmiddels ben ik 
verhuisd naar de Symphonie, de eerste etage, app. 1.40. 

Ook dank voor de aandacht, uw medeleven in deze Coronatijd, via 

kaartjes of een overgebrachte telefonische groet, 

 
Lies van der Does-Maris 

Hooiweg 18, app. 1.40 

9761 GR Eelde 
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Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor de 
warme belangstelling en zorg die werd gegeven aan Herman tijdens 

zijn ziekte. Hij genoot van alle aandacht en liefde. 

Hartelijke groet van de broers en zussen van Herman Spijkerman. 

   
Vriendelijke groet,   

Lou Spijkerman  Groningerweg 12 

 

Puzzel 
Nu heb ik een puzzel gemaakt die gaat als volgt:  

Vul de antwoorden in met de letters die er onder staan. De 
beginletter van de antwoorden is van boven naar beneden de 

oplossing. 

Veel puzzel plezier. Ina Rawée.  Cgrawee@gmail.com 

 
De vroegere ingang voor vrouwen             

Muziekinstrument 

Staat op een bord achter in de kerk 

Staat voor in de kerk met deksel 
Sacrament 

Zijn in het schip van de kerk 

Wordt door de lector gedaan 

Waaruit gelezen wordt 

Kerkelijk gebruik 
Symbool dat aangeeft dat men christen is 

Verkondiging 

Staat in de kerk en was vroeger voor rijke mensen 

 

bel    schr    opv     el     hus     gr    ing    on       zij     

 

lie       en   dm      ri    org      av       fa      av      bij       

 

in       mil     nge       lez      te    do    ieb      ont   

 

en     aal     icht     ift       nam    gang     ank    eva 
 

De oplossing van de januaripuzzel was: Na het donker komt licht. 
streek, lapjes, steler, vracht, schare, nummer, gevlei, hoepel kloven, 

bramen, boeven, gromde, derven, mesten, kerker, gehoor, petten, 

speren,  tieren, kaneel. 
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INLIA 

Hoe een Amsterdams meisje staatloos werd 
 
In 1973 wordt ze in Amsterdam geboren: Selina. Een Amsterdams 

meisje, zou je zeggen. Haar ouders zijn Roma en trekken rond. Als de 

kleine Selina drie maanden is, vertrekken ze naar de VS. Na de 
highschool werkt ze in de ouderenzorg: bejaarden helpen met het 

huishouden en koken, mensen een beetje vertroetelen. Haar ogen 

lichten op als ze het erover heeft.  

 

Het gaat het gezin goed. Tot Selina valt voor de verkeerde man. 
Wanneer ze het uitmaakt, dreigt hij haar en haar ouders te 

vermoorden. Het gezin vlucht in blinde paniek terug naar Nederland. 

Maar het blijkt niet eenvoudig om een verblijfsstatus te krijgen. Na 

een jarenlange worsteling worden Selina en haar ouders in 2012 ter 
uitzetting vastgezet in Ter Apel.  

 

De Nederlandse autoriteiten moeten zaken doen met de Servische; 

de provincie waar de ouders zijn geboren is nu ingelijfd door Servië. 
Het duurt en duurt. Pas in maart 2015 worden de ouders uitgezet. 

Selina wordt echter níét toegelaten door Servië. Ter Apel zet haar op 

straat. Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA.  

 

Vanaf dat moment proberen de juristen van INLIA samen met de 
advocaat een doorbraak te bewerkstelligen. Ze gaan met Selina naar 

de ambassade, corresponderen met de Servische autoriteiten, sturen 

geboorteaktes en toelatingspapieren van de ouders mee, de 

geboorteakte van Selina zelf - niets helpt.  
 

Selina voldoet niet aan de voorwaarden om Servische 

staatsburgerschap te krijgen: ze is daar niet geboren en haar ouders 

hadden ten tijde van haar geboorte niet de Servische nationaliteit. 
Dat die nationaliteit destijds niet bestond, doet er niet toe. Selina 

blijft statenloos. Het is zomer 2018.  

 

De opvang van INLIA is dan onderdeel geworden van de Landelijke 
Vreemdelingen Voorziening waarbij de Dienst Terugkeer&Vertrek een 

samenwerkingspartner is. INLIA en de advocaat vragen de DT&V te 

bemiddelen met de Serviërs. Na een dik jaar stilte vraagt de advocaat 

naar de vorderingen. De DT&V antwoordt: als Selina nu eens een 

terugnameverzoek doet met haar geboorteakte en die van haar 
ouders? Precies wat er al lang is gedaan. 
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De jurist van INLIA wijst daarop en of er inmiddels geen sprake is 

van een zogeheten ‘buiten schuld’-situatie op grond waarvan Selina 

een verblijfsvergunning kan krijgen? Ze heeft immers alles 

geprobeerd. De DT&V vindt van niet: Selina moet haar moeder 
vragen de Servische nationaliteit aan te vragen en in Servië te gaan 

wonen. Mogelijk helpt dat. Selina’s ouders wonen inmiddels echter in 

Zweden, waar moeder behandeld wordt. Die laat dan ook weten niet 

terug te willen naar Servië. 
 

In juni 2020 vraagt de jurist de DT&V nogmaals: wat kan 

Selina nu nog doen? Het is sindsdien andermaal stil 

gebleven. 
 

 
 
 
 
  

Kerk in Coronatijd 
Weersta in deze Coronatijd de neiging om te 

veel te snoepen of te drinken! 

Leef volgens het lied ”Lees je Bijbel, bid elke 

dag”. Lees dan bijv. Psalm 93 waarin David 
dicht dat God ons in gevaar beschermt. 

Als christenen die leven na Pasen mogen we 

vertrouwen op de nabijheid van God!  

 
Ik wens iedereen nog een gelukkig nieuwjaar 

Na de donkere tunnel van Corona zal het licht 

weer komen met een nieuwe aanpak van alle wereldproblemen. 

 

Charlotte Teding van Berkhout.  
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Collecte  
2020 COLLECTEDOEL    SUBTOTAAL   TOTAAL  

6-dec KERSTPAKKETTEN D € 209,20   

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 38,20   

        € 247,40 

13-dec KERSTPAKKETTEN D € 87,70   

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 30,70   

        € 118,40 

20-dec KERSTPAKKETTEN D € 64,70   

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 40,70   

        € 105,40 

24-dec KINDEREN IN DE KNEL D € 193,00   

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 5,00   

        € 198,00 

25-dec PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING D € 85,70   

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 40,70   

        € 126,40 

27-dec PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING D € 195,70   

  INSTANDHOUDING EREDIENDT K € 19,70   

        € 215,40 

31-dec TUVO D € 15,00   

  INSTANHOUDING EREDIENST K € 10,00   

        € 25,00 

  GIFT SPECIAAL BESTEMD VOOR D € 20,00   

  DE VOEDSELBANK       

        € 20,00 

 
U ziet hier een weergave van de collecteopbrengsten van afgelopen 
december. D = diaconie en K = kerkrentmeesters. Giften binnengekomen 
via overschrijving op de bankrekeningnummers van diaconie en 
kerkrentmeesters (vermeld in de colofon van deze KC) zijn hierin niet 
meegenomen. Alle gevers bedankt hiervoor.  
De collectes voor de komende periode zijn de hier onderstaande 

 

7 febr. D Diaconieproject Colombia. K Instandhouding eredienst. 

14 febr. D KiA. Noodhulp. K Instandhouding eredienst. 
21 febr. D KiA. Werelddiaconaat. K Instandhouding eredienst. 

28 febr. D Ondersteuning voedselbank. K Instandhouding eredienst. 

 7 mrt. D KiA. Voorjaarszending. K Instandhouding eredienst. 
14 mrt. D KiA. Binnenlands diaconaat. K Instandhouding eredienst. 

>>>>>>  KiA.  staat voor Kerk in Actie.   
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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 elektronisc he 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   (0 6) 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 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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