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Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden: 

07 maart 10.00 uur Ds. Kaj v.d.Plas 
 

14 maart 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK/JK 

21 maart 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer 

28 maart 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Palmzondag 

28 maart 19.00 uur liturgen Vesper 

01 april 19.30 uur ds. Kaj v.d.Plas Witte Donderdag 

 
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. 
 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie  
De 40 dagen tijd is begonnen en we gaan op weg naar Pasen. We 

zullen Jezus volgen in een voetspoor van liefde. Vanuit de kerk is er 

een mogelijkheid om vensters te bekijken bij gemeenteleden thuis. Je 

kan het verhaal van iedere zondag via dit venster of volgen via de 
site van de dorpskerk. Meer hierover in het stuk ‘Voetspoor van 
liefde’. 

Er zal gestart gaan worden met wekelijkse Nieuwsbrief. Onderaan het 
stuk ‘ Nieuws uit het Moderamen’ staat het mailadres waar u zich kan 

aanmelden. In ‘Groene kerk Spotlight’ ging Dorinda Hijszeler in 

gesprek met Arie Meerman over duurzaamheid. 

Tevens in dit KC vertelt Bert Broers over zijn rare hobby en is er 

aandacht voor alle de bedankjes. Er is natuurlijk weer een puzzel, 

maar ook een kleurplaat voor de kinderen. 

 
Namens de redactie, veel lees- en kleurplezier! 

Hannah Matter 
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Voetspoor van liefde  
 

40 dagen inspiratie én soep 

Wat overweldigend! De soep die Marjan kookt valt in goede aarde: in 

week 3 van het project verkocht ze bijna 100 porties! Met de 

inspiratievensters gaat het ook goed. Zo’n 50 mensen wandelen of 

fietsen naar de plekken in hun buurt. 
 

Op weg naar Pasen 

Als je het nog niet had meegekregen: we zitten midden in een 

prachtig project voor 40-dagentijd. We zijn op weg naar Pasen, en 

krijgen onderweg inspiratie voor een beter leven. In het voetspoor 

van liefde dat Jezus achterliet, met oog voor de heelheid van de 
schepping. 

 

Inspiratie in vensters en filmpjes 

Wekelijks kun je twee vensters in Eelderwolde, of twee vensters in 
Eelde-Paterswolde bezoeken en bekijken. Het ene venster is door de 

bewoners ingericht volgens de symboliek van de week. Het andere 

venster geeft informatie over de duurzame maatregelen die de 

bewoners van dát huis hebben genomen. En in elk raam vind je een 
QR-code die leidt naar een prachtig filmpje van de kinderkerk. Plus 

een letter-met-cijfer voor het puzzelwoord. 

 

Inspiratievenster uit week 1, Johan van Welveldelaan 
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Heerlijke soep 

En er is dus soep. Heerlijke soep van duurzame ingrediënten. Voor 

maar 5 euro per portie; de opbrengst gaat naar het ZWO-project van 

dit jaar. Je kunt de soep bestellen op maandag vóór 12.00 uur. 
(Bellen naar ’t Loughoes tussen 10 en 12). Woensdag tussen 10 en 

12 kun je de soep ophalen. In week 11 kun je de soep dinsdag de 

16e halen (omdat woensdag de 17e in ’t Loughoes gestemd wordt). 
 

Abonneer je op de nieuwsbrief 

Alle informatie per week wordt verzameld en toegestuurd in een 

nieuwsbrief. Abonneer je via de website. En als je geen internet hebt, 

vraag dan je contactpersoon gerust om een afdruk, daar rekenen we 
op! 

 

Hoe onze weg ook gaat komende weken: we wensen jullie inspiratie 

en voeding. Samen op naar Pasen! 
 

De projectcommissie 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws uit het Moderamen  
In de afgelopen vergadering van het Moderamen worden we 

geïnformeerd over het starten met de Nieuwsbrief en het 40dagen 

project met als onderdeel ‘ Voetspoor van Liefde’. Zoals jullie hebben 

kunnen lezen, konden en kunnen wij zelf gedurende de 40dagentijd 

hieraan het spoor van verbinding koppelen door wekelijks een object 
voor de ramen van diverse woningen te bewonderen. Het object voor 

het raam geeft invulling aan het thema van die week met betrekking 

tot duurzaam leven en de verhalen van de kinderkerk. Ook kun je in 

het kader van dit project elke woensdag in ‘t Loughoes een heerlijke 
duurzame maaltijdsoep kopen, waarbij de opbrengst naar het goede 

doel gaat: het ZWO-project voor werkende kinderen in Colombia. Als 

ik dit schrijf zijn de eerste twee weken van ‘Sporen van liefde’ 

inmiddels achter ons. Ik heb de afgelopen twee weken een rondje 
langs de diverse vensters gemaakt. Het leuke hierbij is dat je dan ook 

in gesprek komt met de bewoners achter dat venster en dan nadere 
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informatie krijgt over het object voor 

het raam. Het mooie weer nodigde uit 
om langs de vensters te fietsen of te 

wandelen. Voor de soep was overigens 

veel belangstelling. Iedere week weer 

een heerlijke soep van Marjan en Peter 
Dijk, waarvan een filmpje op de website 

van de Dorpskerk staat. Het 40dagen 

project heeft zoals gezegd een connectie 

met de kinderkerk. De jeugdkerk maakt Happy Stones (misschien wel 

bekend), die met Pasen zullen worden aangeboden aan diverse 

gemeenteleden. Via de website kan jij je aanmelden om de 
Nieuwsbrief (ook) digitaal te ontvangen. Je krijgt dan direct alle 

actuele nieuws via de e-mail. In het moderamen hoorden we en later 

lazen we dat ons project ‘ Voetsporen van Liefde’ in de landelijke 

nieuwsbrief van de PKN werd genoemd. Dat is nog eens een mooie 

opsteker voor ons als kerk en met name voor degene die er direct bij 
betrokken is. Ook leuk is te melden dat Kaj door KRO-NCRV gevraagd 

is mee te werken aan een tv- uitzending van ‘Petrus in het land’. Het 

gaat om de uitzending van zaterdagmiddag 27 maart (KRO NCRV.) 

Nu er in de kerken niet meer gezongen mag worden, dus ook niet 
door enkele zangers, krijgen wij als kerk zelfs landelijke bekendheid. 

Onze zangers zijn namelijk in diensten bij meerdere kerken in het 

land online te volgen. Compliment voor hen die bij de opnamen van 

de liederen direct waren betrokken. Vanuit de diaconie is te melden 
dat distributie namens de voedselbank vanuit ’t Loughoes wegens 

vervoer problemen vanaf de hoofdvestiging Zuidlaren voorlopig nog 

niet is te realiseren. Wordt dus vervolgd. Tot slot kan ik melden dat 

het gemeenteberaad op donderdag 22 april weer online zal plaats 
vinden. Helaas kunnen wij elkaar nog niet fysiek ontmoeten om 

tijdens het gemeenteberaad met elkaar van gedachten te wisselen. 

Reserveer alvast in de agenda als jullie online willen aansluiten om 

het gemeenteberaad ‘op afstand’ bij te wonen. Namens het 

Moderamen, Gea Kruit, scriba 

 
Aanmelden van de Nieuwsbrief Nieuwsbrief@dorpskerkeelde.nl  

mailto:Nieuwsbrief@dorpskerkeelde.nl
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Vanuit de diaconie  
Een korte impressie. 

Iedere maand vergaderen we op een maandag. Tot nu toe nog steeds 

online en dat zal ook nog wel even zo blijven, lijkt het. We verlangen 

er naar om weer fysiek bij elkaar te kunnen zitten. 
Toch is het ook fijn dat we de mogelijkheid hebben elkaar online te 

zien en de diaconie-zaken te kunnen bespreken. 

Naast de gebruikelijke agendapunten kwamen de afgelopen keer de 

volgende punten aan de orde: 
 

- Voedselbank: De mogelijkheid om ‘t Loughoes als uitgiftepunt 

te kunnen maken is vanuit Zuidlaren om organisatorische reden 

nog uitgesteld. 

- ZWO-project Colombia: We hebben gepraat over de invulling 

voor de ZWO-dienst van 7 februari. 

Deze zal online zijn. Jeannet Bierman, onze contactpersoon 

via Kerk in Actie, zal zichzelf via een filmpje introduceren. 

Tijdens het collecteblok zal er ook een korte film over het project 
worden vertoond. 

- Tuvo: Naar aanleiding van de vraag aan de heer B. Thije van de 

diaconie Zuidlaren over de contacten tussen de Tuvo en 

Zuidlaren gaf hij aan dat hij vrijwilliger is bij de Tuvo en zo het 

aanspreekpunt is voor de kerken in Zuidlaren. 

De diaconieën in Eelde en Vries worden ook door hem van de 

ontwikkelingen bij de TUVO op de hoogte gehouden. 

- 40-dagentijd project: De organisatie van het 40 dagen project 

is in volle gang. Informatie zal worden gegeven via Kerkelijk 

Contact, de Zondagsbrief en via de website. 

- Givt app: In iedere dienst worden de collectebestemming 

vermeld. Alle giften die gedurende de week erna tot en met 

zaterdag binnenkomen gaan naar deze diaconale bestemming. 

Een hartelijke groet, 

Greet Tillema 
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Groene Kerk Spotlight: Arie Meerman  
Ik vind het bijzonder en hartverwarmend om te horen hoeveel 

mensen iets doen met het oog op duurzaamheid. En ik vind het 

verrassend hoe groot de verscheidenheid aan maatregelen is. Heel 

mooi al die mogelijkheden…. maar soms zie ik door de bomen het bos 
niet meer. Stel, ik begin mijn huis te verduurzamen: hoe pak ik dat 

dan aan? Wat zou het me kosten? Moet ik alles zelf betalen en 

vooral: hoe hou ik al die bedrijfjes en organisaties buiten de deur die 

wel van alles beloven, maar die er in de eerste plaats op uit zijn om 

hun eigen portemonnee te spekken? Tijd voor een gesprek met Arie 
Meerman. Via beeldbellen. 

Arie is opgegroeid in Holwierde, niet ver 

van de Eemshaven en fietste in de jaren 

’70 van en naar school. Er waren dikke 

rookwolken te zien van de industrie en 
op de Eems dreven stinkende bruine 

schuimkragen van de strokartonfabriek. 

Vis zat er allang niet meer. Auto’s en 

vrachtwagens stootten een vieze walm 
uit. 

In die tijd was er de club van Rome, een 

groep wetenschappers, die hun zorg 

uitsprak over het voortbestaan van de 

aarde. 
Voor Arie ook een reden om te denken: “zo kan het toch niet 

eindeloos verder”. Er zijn grenzen aan de schijnbaar eindeloze groei! 

Een rijbewijs heeft Arie niet; hij doet alles op de fiets. Ook nu hij al 

35 jaar in Eelde woont. Arie fietst 5000 km per jaar. Veel daarvan is 
woon-werk verkeer van en naar Groningen. 
Ook naar de kerk gaan we op de fiets, onder het motto: “Naar de 

kerk op de fiets, dan vervuil je niets!” 
Het is niet alleen milieu-bewust: het is nog gezond ook. 

En elke niet-gereden autokilometer is een duurzame kilometer. 

Uit alles blijkt Aries gedrevenheid: Arie vindt het belangrijk om bij 

alles wat hij doet na te denken wat dat betekent voor het milieu. 
Ook in huis kan er een boel gebeuren om schoner te worden. En door 

zelf aan de slag te gaan, kun je gelijk het goede voorbeeld geven. 

Arie vindt het belangrijk dat mensen goede voorlichting kunnen 

krijgen. Daarvoor zijn er buurtteams en energiecoaches die je kunnen 

adviseren. Dit zijn vrijwilligers die zelf geen zaken verkopen, of 
andere belangen hebben. De energiecoaches kunnen mensen helpen 

om zelf stappen te zetten als het er om gaat energiezuiniger te 

worden. Zij kunnen met warmtecamera’s laten zien waar woningen 
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energie “lekken”. Op plaatsen waar de buitenmuur van het huis 

warmer is dan op andere plaatsen, weet je dat er warmte uit het huis 
verdwijnt, wat natuurlijk zonde is. Zij kunnen adviseren of je je vloer 

kunt isoleren, of beter de muren of het dak. Zonnepanelen zijn ook 

altijd goed, evenals simpele zaken als je lampen vervangen door 

ledverlichting. Maar ook zaken als de oude diepvries vervangen door 
een veel zuiniger nieuwe, of gewoon wat korter douchen kunnen al 

flink schelen. 

Maar de coaches kunnen je ook adviseren, weten welke subsidies er 

zijn en bij welk loket je moet zijn. Zij kunnen je ook over je 
koudwatervrees heen helpen. 

Als je het wat minder breed hebt, dan kan het zijn dat je voor 

bepaalde maatregelen een lening moet afsluiten. Maar wat je 

bezuinigt is vaak zo veel, dat je die lening er gemakkelijk mee 

terugverdient! 

Om bewust met je energie om te gaan, is het goed om te weten wat 
je op jaarbasis verbruikt. Iedere bezuiniging die je haalt geeft je niet 

alleen een goed gevoel; het scheelt ook nog in je portemonnee. 

Zelf heeft Arie zonnepompen, maar ook een hybride warmtepomp. 

Alles bij elkaar is zijn gasverbruik gedaald van 1900 m3 naar 450 m3, 
een vermindering van het verbruik met 75%! 

Er zijn steeds meer projecten met zonnepanelen. Je kunt ze zelf op je 

dak zetten, maar je kunt ook deelnemen aan een zonnepark. 

Voor heel veel vragen kun je terecht bij het energieloket van de 

provincie Drenthe: 
https://drentsenergieloket.nl 

 

Arie heeft zich ook aangesloten bij “energie van ons”. Dit is een niet- 

commercieel energiebedrijf, dat alle winst die er gemaakt wordt 

investeert in groene initiatieven. Hun doelstelling is om tot een 

energieneutrale wereld te komen. 
Als we zo Gods wereld een beetje mooier kunnen maken, dat zou 

toch fantastisch zijn? 

 

Dorinda Hijszeler 

https://drentsenergieloket.nl/
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Bloemen  
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 
31 januari familie Formsma 
7 februari Jan en Aaf Brands 

14 februari  mevr. B. Oppewal-Veldkamp 

21 februari dhr. J. Jalving 
 

 

 

 

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

 
Mevr. A. Kanon–Kuik 12-6-1930 2-2-2021 

Dhr. J. Sinnema 6-11-1950 5-2-2021 
Mevr. E.W.A. van der Does-Maris 12-5-1923 16-2-2021 

 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 
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Inleveren kopij  
Website www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 26 maart, 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 

 

 

 

Agenda  
Gemeenteberaad op donderdag 22 april online 

 

 

 

Van het kerkelijk buro  
 

Verhuisd: van: naar: 

Mevr. M.J. Pronk Helmerdijk 8 Brahmsweg 7 

Fam. F.J. Labree – 
Haandrikman 

 
Rembrandtweg 9 

 
Westerhorn 12 

Dhr. J. Brands Hoofdweg 394 Schoollaan 22 

Mevr. J. Jelsma–Bultsma Hooiweg 18N Hooiweg 20P 

Vertrokken: 
Dhr. E.L. Groenwold 

 
Hoofdweg 60 A 

 
Groningen 

Mevr. N.T. Lubliek Hogestukken 21 Groningen 

Mevr. N.J. Timmermans Borgstukken 1 Enschede 
Mevr. I.L. Bakker Goudsbloemweg 19 Nijmegen 

Vertrokken, blijft voorlopig voorkeurlid in Eelde: 

Dhr. T.S. Stellingwerf Zuurstukken 78 Groningen 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl
mailto:kerknieuwsdorpskl@hotmail.com
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
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Pastoraat  
Dhr. C.A. Jonkheer verblijft in het Heymanscentrum, Henri 

Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen 

 

 

 

Correctie  
In het februarinummer van KC werd in de bijdrage van Charlotte 

Teding van Berkhout Psalm 93 genoemd. 

Dit moet zijn: Psalm 91. 

Wim Schoolderman 

 

 

 

Bedankje  
5 februari werden we verrast met bloemen uit de gemeente. 

Wat fijn dat er aan je gedacht en meegeleefd wordt. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

Jan en Aaf Brands 

 

Hartelijk bedankt voor de vele mooie kaarten 

en bloemen, die ik mocht ontvangen vanwege 

mijn 80ste verjaardag. 

Coby Dijk 

 

Hartelijk dank voor de bloemen die wij 

mochten ontvangen na de thuiskomst van 

Hans uit het ziekenhuis/verpleeghuis. 
 

Vriendelijke groet, Hans en Anneke Formsma 
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Vespers Avondgebeden  
“Op den dag des Heeren komt den christelijken gemeente tweemaal 

in een samenkomst bijeen” Zo werd in een ver verleden in de 

Kerkorde vastgesteld omtrent het aantal kerkdiensten op een zondag. 

In mijn eerste gemeente werd dat artikel nog een keer gebruikt om 
vol te houden dat er op zondag 2 kerkdiensten zouden moeten zijn, 

want dan konden de mannen ’s morgens naar de dienst en de 

vrouwen ’s middags, zonder dat er oppas voor de kinderen nodig 

was. Al heel lang vinden we het nu gewoon dat er alleen ’s ochtends 

een kerkdienst is. Wel is er momenteel een merkwaardige 
bijkomstigheid dat sommigen onder ons de vele kijk- en 

luistermogelijkheden aangrijpen om soms wel 3 diensten per Zondag 

te volgen en dan heb ik Nederland Zingt op zaterdagavond nog niet 

eens meegerekend. En met de maandelijkse vesper ’s avonds om 7 
uur in de Dorpskerk kan dit aantal zelfs oplopen tot 4 of 5. Laten we 

maar zeggen: de onvermoede bijvangst van ‘Coronatijd’ en/of de 

Zegeningen van het digitale tijdperk. Want nog sterker, sommige 

mensen volgen zelfs twee diensten tegelijkertijd. 

Gelukkig heeft de kerkenraad hieromtrent dan ook besloten dat de 
vespers voortgezet gaan worden. Nog steeds ook met de 

gebruikelijke soberheid van liturgische invulling. Het aardige is 

daarbij wel dat de muzikale bijdragen van Vincent van Laar steeds 

meer het karakter krijgen van een prachtig klein ‘orgelconcert’. En 

koster Peter Dijk brengt een en ander zorgvuldig in beeld zodat alles 
‘thuis’ goed te volgen is. Het uitspreken van een gebedsintentie en 

daarbij tegelijkertijd kaarsjes aansteken in de vorm van een hart is 

inmiddels in deze tijd een vast onderdeel geworden. Voorlopig blijft 

het vesper/avondgebedtijdstip laatste zondag van de maand ’s 
avonds om 7 uur. En we zien er vermoedelijk allemaal naar uit dat 

zowel de kerkdiensten als de vespers, vergaderingen, bijeenkomsten 

enzovoort weer gewoon vrijelijk bezocht kunnen worden. 
Tot ziens. 

 
Met hartelijke groeten om inspirerend ontmoeten 

Jaap Koopmans, 

 

P.S. Jullie missen de naam van Tom Stellingwerf 

onder dit artikel. Tom en Atty wonen sinds 23 

februari in Lewenborg. Daarom is Tom gestopt als 

liturg en coördinator van de 
vespers/avondgebeden. Dat geldt ook voor Hielle 

Tillema en Agnes Meerman en Hennie den Arend 
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en Marijke Jonker. Zij verzorgden als vaste koppels met enige 

regelmaat de invulling van één of meer vespers per jaar. Het zou 
daarom fijn zijn als mensen zich aanmelden om hieraan mee te doen. 

(0503095503) 

 

 

Rare hobby…  
Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar in mijn vrije tijd 

houd ik me als hobby bezig met het wel en wee van allerlei in 
Nederland levende reptielen en amfibieën. 

En in deze tijd van het jaar kriebelt dat extra, want zodra het mooi 

weer is, worden al die beestjes in grote aantallen wakker. Veel van 

die soorten beginnen dan aan een reis terug naar het water waar ze 

zelf geboren zijn, om daar eitjes te leggen en zo te zorgen voor een 
nieuwe generatie kikkers, padden of salamanders. 

Vaak komen die dieren onderweg drukke wegen 

tegen die ze over moeten steken. Met het vele 

verkeer van tegenwoordig loopt dat vaak niet goed 
af en eindigen veel van de beestjes platgedrukt op 

het asfalt. 

Misschien een beetje sentimenteel, maar ik vind dat altijd een sneue 

boel: niet alleen voor de beestjes die dat overkomt, maar er zijn 

plaatsen waar hele populaties uitgeroeid worden. 
Voor de natuur een ramp: kikkers en padden eten grote 

hoeveelheden insecten en dienen op hun beurt ook weer als voedsel 

voor heel veel diersoorten. 

Kortom, waar ik woon hebben we besloten ze maar een beetje te 
helpen met oversteken. ’s Avonds mogen wij met slagbomen een weg 

afzetten waar weinig verkeer, maar wél heel veel padden oversteken. 

En langs een andere weg zetten we ieder jaar schermen, zodat de 

beestjes niet de weg op kunnen. In plaats daarvan slaan ze links of 
rechts af, om vervolgens in een emmer te belanden die wij om de 

tien meter ingegraven hebben. Iedere morgen lopen wij de emmers 

bij langs en zetten dan alles wat er in de emmers gekomen is naar de 

overkant. 

Belangrijk om te doen? Ach, eerlijk gezegd beschouwde ik deze 

activiteit meer als een afwijking, waarmee we in ieder geval geen 
schade aanrichten. 

Tot ik vorig jaar iemand vertelde over mijn toch wel wat 

merkwaardige gedragingen in deze tijd van het jaar. 

“Wat een mooi verhaal van die kikkers”, kreeg ik als antwoord: 
“zouden veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen”. 



16 
 

Ik was stomverbaasd! In mijn beleving schrikt de helft van de 

mensen zich een ongeluk als ik ze vertel over mijn ochtend- en 
avondactiviteiten en vragen ze zich af of het wel goed gaat met de 

pastor… 

“Ik ben altijd blij, dat er ergens op deze wereld mensen zijn die voor 

hen zorgen, net zoals anderen voor andere dieren of mensen zorgen. 
Zo valt ieder puzzelstukje om de wereld wat mooier te maken op zijn 

plek”, was het antwoord. 
Zo had ik er nooit over nagedacht! 

Opeens zette iemand die hele padden-klaar-over-actie voor mij in 

een heel ander perspectief. 

Met Groene Kerk hebben we het over je ecologische voetafdruk en de 
overbelasting van de aarde, over de verdeling daarvan over de aarde 

en ook over de gevolgen die alles heeft; niet alleen voor mensen, 

maar ook voor dieren (en planten). En vooral ook wat je allemaal 

kunt doen, om die wereld een beetje beter te krijgen. 
En zo heeft een rare hobby opeens een theologisch randje…. 

En wat kan één fijne opmerking een mens goed doen; ik ben deze 
persoon daar nog steeds dankbaar voor! 

 

Bert Broers 
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Gedicht  
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Puzzel  
Deze puzzel gaat als volgt: Vul links en rechts woorden in van drie 

letters. Maak later van elk linker en rechter woord een nieuw woord 

door één letter in het midden te plaatsen. Deze letters vormen van 

boven naar beneden de oplossing. 
Veel succes! Ina Rawée cgrawee@gmail.com 

□□□  □ □□□ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
De oplossing van de februaripuzzel was: zondagsbrief 

zij ingang, orgel, namen, doopfont, avondmaal, graven, schriftlezing, 

bijbel, rite, ichthus, evangelie, familiebank 

lidwoord   niet jong 

 
lichaamsdeel □□□ □ □□□  

werkschuw 

 

slot □□□ □ □□□  

meelproduct 

 

drinkgerei □□□ □ □□□  

schors 

 

zak □□□ □ □□□  

trek 

 

laag □□□ □ □□□  

kledingstuk 

 

dicht □□□ □ □□□  

voorzetsel 

 

heem □□□ □ □□□  

edel 

 

lichaamsvocht □□□ □ □□□  

sportartikel 

 

deel van het gelaat □□□ □ □□□  

naad 

 

voor □□□ □ □□□  

poel 

 

voorzetsel □□□ □ □□□  

roem 

 

etmaal □□□ □ □□□  

boot 

 

klingel □□□ □ □□□  

boom 

 

kostuum □□□ □ □□□  

Europeaan 

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecte  
 

 COLLECTEDOEL  SUBTOTAAL TOTAAL 

 
3-jan 

ONDERSTEUNING 
V0EDSELBANK 

 
D 

 
€ 40,70 

 

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 14,70  

    € 55,40 

10- 
jan 

 
KiA WERELDDIACONAAT 

 
D 

 
€ 50,20 

 

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 29,20  

    € 79,40 

17- 
jan 

RWGIONAAL DIACONAAL 
FONDS 

 
D 

 
€ 35,70 

 

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 17,70  

    € 53,40 

24- 
jan 

 
BLOEMENGROET 

 
D 

 
€ 59,70 

 

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 35,70  

    € 95,40 

31- 
jan 

PLAATSELIJKE 
ONDERSTEUNING 

 
D 

 
€ 52,20 

 

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 40,20  

    € 92,40 

Hierboven ziet u de collecteopbrengsten van januari 2021. D staat 

voor diaconie en K voor kerktentmeesters. Giften welke gestort 

worden op de rekeningnummers van de diaconie en/of 

kerkrentmeesters (de rekeningnummers hiervoor staan in de colofon 
van deze KC) zijn hierin niet meegenomen. Alle gevers en geefsters 

hartelijk bedankt voor de bijdrage. 

De giften, welke binnen komen via GiVT op maandag t/m zaterdag 

komen ten goede aan de zondag hieraan voor afgaand. 

Collectes komende periode t/m/ 4 april zijn de volgende. 
 

14 
mrt. 

D Binnenlands diaconaat. K Instandhouding eredienst. 

21 
mrt. 

D KiA Werelddiaconaat. K Instandhouding eredienst. 

28 
mrt. 

D Plaatselijke ondersteuning. K Instandhouding eredienst. 

4 
apr. 

D Paascollecte KiA 
werelddiaconaat. 

K Instandhouding eredienst. 
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Een aanwinst voor Nederland  
In de opvang van INLIA in Groningen steken gasten elkaar en INLIA 

vaak de helpende hand toe. INLIA-medewerker Jinke wil zo iemand 

die altijd klaar staat om te helpen, in het zonnetje zetten. “Want met 

iemand als Bryan mag je blij zijn als land. Hij is een aanwinst.” 
 

Bryan probeert zichzelf nuttig te maken vanaf het moment dat hij 

opstaat (uurtje of zes). Schoonmaken, tolken, gras maaien. Hij vindt 
het fijn om te helpen en soms kan hij een zakcentje bijverdienen. 

(Gasten mogen corveetaken in de opvang tegen vergoeding door een 

ander laten doen.) Zo sprokkelt Bryan geld bijeen voor zijn zesjarige 

dochter. 

 

Zonder haar was hij doorgedraaid, zegt hij. “Ik houd vol voor haar.” 
Bryan heeft een posttraumatische stress stoornis, opgelopen in de 

burgeroorlog in Burundi in 2004 waar hij werd gemarteld. Zijn familie 

weet hem vrij te krijgen; daarna moet hij vluchten en belandt in 

Nederland. Hij krijgt een tijdelijke vergunning, zoals destijds iedereen 
uit Burundi. 

 

Die wordt later opgeheven. Bryan doet een nieuwe asielaanvraag en 

ontmoet in Ter Apel een Congolese weduwe. Zij krijgt in 2012 asiel 
en mag in 2013 haar vier kinderen over laten komen. Met haar krijgt 

hij een dochter. Bryan vadert over alle vijf kinderen. 
 

“Hij is zo’n zorgzame vader”, zegt begeleider Anne, “Hij brengt zijn 
dochter overal naartoe en ook de andere kinderen helpt hij met 

alles.” Bryan zelf haalt zijn schouders op: “Ik ben blij als ik iets kan 

doen voor mijn kinderen. Als iemand iets nodig heeft, is het toch fijn 

als je kunt helpen? Ik kan geen nee zeggen.” 

 

Geen nee kunnen zeggen is niet een probleem waar de Nederlandse 
overheid mee kampt. Ook Bryans derde asielaanvraag wordt 

afgewezen. Maar er gloort hoop: inmiddels kan Bryan een beroep 

doen op verblijf op basis van gezinsleven. Volgens de juristen is dat 

kansrijk. 

 
Bryan wil dan de opleiding tot monteur afmaken. Zodat hij echt voor 

zijn gezin kan zorgen. En INLIA mag hem heus nog wel eens vragen 

om bij te springen. 
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Kleurplaat  
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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 elektronische weg zorgvuldig 

en naar beste weten samengesteld. 
Niettemin is het mogelijk dat de 

aangeboden informatie niet volledig of 
niet juist is. De Protestantse gemeente 

Eelde-Paterswolde, de centrale redactie 

en auteurs aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, van welke 

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

KC en/of langs elektronische weg 

Koster & Beheerder ‘t Loughoes 
Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308 

 koster@dorpskerkeelde.nl 

Predikant & Kerkelijk  werker 
Spreekuur in ‘t Loughoes wo 09:00-12:00u 

Ds. Kaj van der Plas (06) 4713 5300 

 ds.vanderplas@gmail.com 

(pastoraat wijk 1 & 7) 
Bert Broers (06) 5102 2449 
 b.broers1@gmail.com 

(pastoraat wijk 2 t/m 6) 

Kerkenraad 

Voorzitter : Erna Dros 
Scriba : Gea Kruit 

 scriba@dorpskerkeelde.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter : Kees-Jan Antuma 
Penningmeester : vacant 

Secretaris : Agnes Bardewee 

 cvk@dorpskerkeelde.nl 

Diaconie 
Voorzitter: : Jan Reinder Fransens 
Penningmeester : Wichard Bouma 
Secretaris : Greet Hartman 

 diaconie@dorpskerkeelde.nl 
Vrijwilligerspool : Jan Reinder Fransens 
(06) 8313 8891 ma t/m vr 18.00-20.00u 

Ledenadministratie-adreswijzigingen 
Anke Crielaard (050) 309 5482 

 kerkburo@dorpskerkeelde.nl 

Gegevensbescherming-privacy 

Tom van der Velde 

 coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl 

Financiële administratie 

Bertus Beelen (06) 1321 9556 

 administrateur@dorpskerkeelde.nl 

Bankrekeningen 
Diaconie : NL20 RABO 0315 8091 91 

tnv Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde 
(voor alle bijdragen- ovv de bestemming) 

ZWO-werkgr. : NL22 RABO 0373 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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