
 



zaterdag 

 

04 april 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Paasmorgen 

11-april 10.00 uur dhr. Bert Broers 

18 april 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas 

 
25 april 10.00 uur ds.Kaj v.d.Plas 

25 april 19.00 uur Liturgen Vesper 

Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 
Kosterijweg 2 
9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 
 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
 

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden: 

01 april 19.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Witte Donderdag 

19.45 - 20.15 uur lopend Avondmaal 

 

02 april 

 

19.00 uur 

 

ds. Lieuwe Giethoorn 

 

Goede vrijdag 

03 april 21.30 uur dhr. Bert Broers Paaswake/stille 

 
 
 
 

 
02 mei 10.00 uur ds. Gerrit de Haan 

 

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 YouTube. 
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Van de redactie 
 

Christus als hovenier 

Zij dacht dat het de hovenier was. Johannes 20:15 

 

Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 

de Christus met de grote hoed 

wandelend in de ochtendstond. 

En, naar erbij geschreven stond: 

Hij was de hovenier. 

 

En nòg laat ik mijn tranen gaan 

als in de gaarde ik Hem zie staan, 

en – wat terzijde – in stille schrik 

die éne, zij die dacht als ik: 

Het was de hovenier. 

 

O kinderdroom van groen en 

goud – 

géén die ontnam wat ik 

behoud. 

De laatste hoven naderen 

schier 

en ijler wordt de ochtend hier. 

 

Hij is de hovenier. 

 
Ida Gerhardt (1905-1997) 

 

De redactieleden wensen u allen gezegende Pasen, 

namens hen, Joke Lambour 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
In de afgelopen vergadering van de Kerkenraad kregen 

we net zoals elk jaar in de maand maart een 

toelichting op de jaarrekening en de balans van het 

afgelopen financiële jaar van onze kerkelijke 
gemeente. Daarnaast werd natuurlijk ook de begroting voor het 

komende jaar gepresenteerd. We kregen een duidelijke uitleg van de 

penningmeesters over de financiële verslagen. Ik vind het elke keer 

weer een hele prestatie als ik de financiële cijfers weer goed op de 
rails zie staan. Soms duizelt het van de getallen maar wij hebben 

daarbij het volste vertrouwen in de penningmeesters, waarvoor veel 

dank is verschuldigd. 

De Kerkenraad bereidt nu samen met de financiële verslagen de 
stukken voor die we willen presenteren aan de leden op het komende 

Gemeenteberaad dat op 22 april zal plaatsvinden. Dit zal weer online 

gebeuren. 

Gelukkig heeft het online vergaderen z‟n langste tijd gehad en 

kunnen we, zoals het er nu naar uit ziet, elkaar na de zomer weer 
fysiek ontmoeten. Hoe het dan met het bijwonen van de kerkdiensten 

zal gaan, is nog even afwachten. 

In de afgelopen vergadering hebben wij ook het project „40- dagen 

tijd‟ „Voetsporen van Liefde‟ geëvalueerd. Wij hebben als Kerkenraad 
vele positieve reacties mogen ontvangen zowel voor de uitbeeldingen 

voor de vensters/ramen als voor de wekelijkse „woensdag soep‟. 

Complimenten voor de mensen van de organisatie/begeleiding van 

het project „40-dagen tijd‟ en grote dank aan Marjan Dijk voor haar 
inzet voor het maken van de heerlijke diverse soorten soep. De 

Diaconie heeft al voorgesteld om volgend jaar hieraan een vervolg te 

geven. Daar sluit ik me helemaal bij aan. 

Het volgende punt dat aan de orde is gekomen, zijn de vacatures die 

nog steeds open staan en een vacature die dit jaar vacant komt. U 

leest elders in dit Kerkelijk Contact om welke vacature(s) het gaat. 
Het zou voor ons erg fijn zijn als er reacties op de vacatures binnen 

komen om ervoor te zorgen dat het „kerk zijn‟ op een verantwoorde 

wijze kan plaatsvinden. Elke hulp is welkom. 

Tot slot dit: De aanmelding voor het online bijwonen van het 
Gemeenteberaad op 20 april a.s. kan je tot 19 april indienen bij 

scriba@dorpskerkeelde.nl. 

Namens de Kerkenraad wens ik jullie hele fijne en gezegende 

Paasdagen en blijf gezond. 

Gea Kruit, scriba 

mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
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Vacatures bij de Dorpskerk 
In mei stop ik als voorzitter van de kerkenraad. Ik ben dan vier jaar 

ouderling en voorzitter van de kerkenraad geweest: een boeiende en 

fijne tijd. Een periode waarin ik samen met de andere leden van de 

kerkenraad onze eeuwenoude kerkelijke gemeente een stukje verder 
in de tijd mocht begeleiden. 

Er is inmiddels iemand die aangegeven heeft het stokje over te willen 

nemen. Dat is heel fijn. Toch willen we ook de gemeente informeren 

over de vacature. Wellicht heeft een van jullie belangstelling, zodat 
de kerkenraad een keuze kan maken en mijn beoogde opvolger kan 

voordragen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan voor 15 april contact 

op met mij of de scriba voor meer informatie en om bijvoorbeeld een 

vergadering bij te wonen. 
Wil je iets anders doen in de Dorpskerk? Op dit moment zoeken we: 

- Een ouderling jeugdwerk 

- Een ouderling pastoraat 

- Een diaken 

- Een of twee notulisten 

- Een preekvoorziener 

Lees nu nog even verder en laat je verrassen door wat ik hierna over 

deze functies schrijf. 
Ouderlingen en diaken 

De ouderlingen zijn contactpersonen tussen de kerkenraad en de 
werkgroepen pastoraat en jeugd. Naast de overleggen van de 

werkgroepen maak je deel uit van de kerkenraad. Met enige 

regelmatig ben je ouderling van dienst. Eerlijk is eerlijk, dat is even 

wennen. Gelukkig zijn er voorbeelden van gebeden en word je 
geholpen bij je optreden voor in de kerk. 

Een diaken maakt deel uit van het college van diakenen: een groep 

mensen die heel concreet bezig is met allerlei activiteiten voor 

anderen. Denk hierbij aan kerstpakketten voor leden van de 

voedselbank, acties voor diaconale projecten en het opknappen van 
tuintjes in de gemeente. Ook diakenen maken deel uit van de 

kerkenraad. 

De kerkenraad vergadert ongeveer 6 keer per 

jaar op dinsdagavond van 20 uur tot 22 uur. 

Een paar keer per jaar blijven we wat langer 

om elkaar te ontmoeten en wat te drinken. De 
sfeer is prettig: we lachen, kunnen zeggen wat 

we belangrijk vinden, houden rekening met elkaar en doen ons werk 

in belang van de gehele gemeente. 
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Notulisten en preekvoorziener 

Notulisten maken verslagen van de vergaderingen van de 

kerkenraad, het moderamen en het gemeenteberaad. Wanneer de 

groep compleet is zijn er 3 notulisten en gaat het om 4 vergaderingen 
per persoon. De notulistengroep komt een keer per jaar bij elkaar om 

de werkzaamheden te bespreken en af te stemmen. 

De preekvoorziener maakt afspraken met gastpredikanten om in de 

Dorpskerk voor te gaan. Er is een lijst met bekenden en er is 
informatie om de gastpredikanten te geven. 
Nieuwsgierig? 

Wil je meer weten? Wil je zien en voelen waar het over gaat? Een 

vergadering bijwonen? Wees niet bescheiden en neem contact op met 
Erna Dros (voorzitter kerkenraad, 050-5423082, na 18 uur) of Gea 

Kruit (scriba kerkenraad, ……). 
 

Namens de kerkenraad, Erna Dros 
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Vanuit de diaconie 
De laatste bijeenkomst van de diaconie was op 

maandag 1 maart, jammer dat er online vergaderd 

moest worden. We hopen snel weer in „t Loughoes te 

kunnen vergaderen. We hebben aandacht besteed aan 
de volgende punten: 

De voedselbank in Zuidlaren heeft besloten om 

voorlopig niet van een uitgiftepunt in Eelde (‟t 

Loughoes) gebruik te maken. We vinden dit jammer en wachten het 
verdere verloop hieromtrent af. 

We geven een financiële bijdrage aan de Paasattenties, die door de 

seniorencommissie wordt verzorgd. Zij zorgen voor terugkoppeling 

naar de diaconie. Reden van de terugkoppeling is dat deze commissie 
zelfstandig opereert, maar dit wel doet onder verantwoordelijkheid 

van de diaconie. 

 

De ZWO dienst van 7 februari waarin het nieuwe Colombiaproject van 

de diaconie mee van start ging, is geëvalueerd. Ondanks aanloop 
problemen kan op een goede dienst worden terug gezien. 

De verkoop van de woensdagsoep, waarvan de netto-opbrengst ten 

goede aan het Colombiaproject komt, loopt prima. 

Voorjaarsactie Colombia. Voor de te houden voorjaarsactie gaan we 
een folder samenstellen en worden acceptgiro aangemaakt. Mogelijk 

gaan we gemeenteleden benaderen voor verspreiding ervan. Dit 

verspreiden gebeurd eind mei. 

 

De penningmeester is bezig met het maken van de jaarrekening. De 
presentatie hiervan zal later deze maand plaatsvinden in de 

kerkenraad. 
 

Giften via Givt binnengekomen lopen helaas wat terug. Givt heeft een 
aantal adviezen gegeven om deze opbrengsten te verhogen, maar 

deze zijn voor ons niet nieuw. Ze worden reeds toegepast. 

 

Er komen nogal wat giften (waarvoor dank) binnen als “diaconie 

algemeen” en dus zonder specifiek aangegeven bestemming. We 
gaan deze giften vanaf heden als volgt verdelen: 1/3 deel: eigen 

kerk, 1/3 deel: binnenlands diaconaat en 1/3 deel: Kerk in Actie. 

Het beleggen van de diaconale gelden is nog niet afgerond en wordt 

vervolgd. 

 

Namens de diaconie: Hein van Assen. 



9  

Notulisten gevraagd 
Notulisten gevraagd In verband met het 

vertrek van twee notulisten is er dringend 

behoefte aan vervanging. De notulistengroep 

bestaat uit 3 personen. Als notulist word je 
ingeroosterd voor 3 – 4 vergaderingen in een 

kalenderjaar. Als notulist word je (meer) betrokken bij het reilen en 

zeilen van onze kerkelijke gemeente. Het betreft dan de 

vergaderingen van het Moderamen, de Kerkenraad en het Gemeente 
Beraad. De vergaderingen worden ingepland op de dinsdagavond en 

duren maximaal 2 uur: van 20.00 – 22.00 uur. Daarna volgt 

uiteraard de uitwerking van de notulen binnen redelijke tijd na de 

betreffende vergadering. Als je je hier toe aangetrokken voelt, of je 
wilt nog verdere informatie, neem dan contact op met de scriba, Gea 

Kruit, tel. 06-3011 9668, of met Henk Roelfsema, tel. 06-2675 3905. 
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Beleving van 40 dagentijd 

40 dagentijd vrucht van vriendschap peulvruchten 

VENSTERS 

INSPIRATIE vooruitkijken wandelen door het dorp…..corona liefde 

jij en ik 
Boerenbonensoep 21 februari wat een uitdaging! 40 porties soep 

kinderkerk 

op Weg naar de toekomst ……pandemie…   rode    linzensoep 70 porties! 
Vasten Verbinden  ecologisch voetafdruk STICHTING KLEINE 

ARBEIDER, DIE 

ONDERWIJS EN EDUCATIEVE ACTIVITEITEN AANBIEDT VOOR KWETSBARE 

KINDEREN.  

Lupine-pompoensoep  verrassende soep happy Stones kikkererwten soep 

Pasen 

Liturgische bloemstukken…vensters LINzeNsoeP…vriendschap jeugd 

kerk 

Heel erg bedankt voor 6 x heerlijke soep, iedere keer anders! De 

pindasoep krijgt 5 sterren, de anderen 4,5 ster! 
 

Leven in licht en vrede heerlijke soep Vriendschap duurzaam 

Marokkaanse kikkererwtensoep Eko winkel witte donderdag 

Kerk verlangen naar… toekomst Petrus in het land Verbinden 

groene kerk pindasoep totaal: 420 porties soep 

Colombia totale opbrengst soep 

€ 2185,60 

Stichting Kleine Arbeider, die onderwijs en educatieve activiteiten aanbiedt voor 

kwetsbare kinderen.  
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Vogels van Hoop? 
 

in Europa verblijven. 

 

 
Heb je het gezien of gelezen? In de 

Bonifatiuskerk in Vries hangt een prachtig 

kunstwerk. Duizenden papieren 

kraanvogels sieren de kerk. De kraanvogels 
staan symbool voor hoop en toekomst voor 

de kinderen in Tynaarlo en voor kinderen 

die zonder ouders in vluchtelingenkampen 

De kerkenraad zoekt leden voor een werkgroep „Vogels van Hoop in 

de Dorpskerk‟. De werkgroep kijkt of dit kunstwerk een tijd in de 
Dorpskerk kan hangen, welke activiteiten daarbij passen en werkt 

mee bij de uitvoering van de plannen. 

De werkzaamheden starten begin april en duren tot juli of augustus. 

Interesse? Bel Erna Dros (050-5423082, na 18 uur). 
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 23 april, 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 
 

Berichten voor de website: 

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

 

 

Van het kerkelijk buro 
 

Ingekomen: van: naar: 
Mw. M.H. Ribberink Assen Hooiweg 18/150 

Dhr. J.M. Antuma Groningen Veenweg 1 
Mevr. J.A.C. Evers Groningen Esweg 84 

 
 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl
mailto:kerknieuwsdorpskl@hotmail.com
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Bedankt 
Mijn hartelijke dank voor het vrolijke boeket bloemen dat ik mocht 

ontvangen van de kerk. 

Ik waardeer het zeer en ben er erg blij mee, 

een hartelijke groet, 
Jannie Hanemaaijer 

 

Al enkele maanden verblijf ik in Beatrixoord. 

Reden voor Anneke om me een boeket prachtige voorjaarsbloemen te 

brengen. 

Hartelijk dank voor deze attentie! 

Groetend, 
Henny den Arend 

 

We willen u hierbij hartelijk dankzeggen 

voor de bloemen voor ons 55-jarig huwelijk. 
Roelof en Greetje Bonder 

 

Beste gemeenteleden, 

Wij werden 6 maart verrast door Frieda van der Molen met een 

prachtig boeket bloemen en een kaartje. Mooi dat er aandacht is voor 
en door allen. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

Jan Pieter en Hilly Wieland 

 

 
Lieve medemensen, 

Een bos bloemen van jullie allemaal na mijn ongeluk met de racefiets 

deed ons heel goed. Zo staat dat vanzelfsprekende leven een poos op 

de kop en is alles anders. Af en toe kijken naar de mooie bloemen en 
de kaart met de namen vrolijkt ons dan allebei erg op. 

Dank jullie wel, ook namens Greet. 

Hielle Tillema 



14  

Avondgedichtje 
Herinnering aan mijn ouders: 

 

‟s Avonds als ik slapen ga, 

Volgen mij veertien engeltjes na 

Twee aan mijn hoofdeind 

Twee aan mijn voeteneind, 

Twee aan mijn linkerzij 
Twee aan mijn rechterzij 

Twee die mij dekken 
Twee die mij wekken 

Twee die mij wijzen naar ‟s hemels 

paradijzen… 

Houdt goede moed in deze coronatijd over de hele wereld. Groet 
Charlotte Teding van Berkhout 

 

 

 
 

Hoezo Groene Kerk? 
Op de website en het instagram-account van het 

programma “‟Petrus in het land” stond bij hun 

vooraankondiging van hun uitzending over ons het 
volgende te lezen: 

“Midden in het centrum van dit Drentse 

tweelingdorp staat de dorpskerk. De kerk speelt een 

grote rol in haar gemeenschap en wil er zijn voor alle 

dorpsbewoners.” 
Dat betekent dat we er willen zijn voor alle dorpsbewoners en op het 

gebied van alle levensvragen waar zij (wij) tegenaanlopen. 

Dat proberen wij te doen op allerlei verschillende manieren en één 

van de pijlers daarvan is “Groene Kerk”. 
Er is in onze kerk een werkgroep Groene Kerk, die valt onder de 

kerkenraad. 

Het afgelopen half jaar heeft Werkgroep Groene Kerk door 

gemeenteleden te interviewen geprobeerd te laten zien hoe mensen 
bij ons in het dorp ieder op hun eigen manier proberen wat goeds te 

doen voor het milieu. Of misschien beter gezegd: het milieu zoveel 

mogelijk te ontzien. Want veel activiteiten die mensen ondernemen 

zijn eerder belastend voor het milieu, dan dat het iets goeds oplevert 
en dan is het vaak al heel wat als we voor een alternatief kunnen 
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kiezen wat minder schadelijk is. Of dat we iets doen om andere 

schade wat milder te maken, zoals het aanplanten van bermen voor 
insecten. In het 40-dagen project waren er “groene vensters” te zien, 

waarin we deelgenoot konden zijn van de “groene” ideeën en dromen 

van de makers. 

 

De laatste tijd vragen mensen ons wel wat de bedoeling eigenlijk is 
van dat hele idee “Groene Kerk”. Dat we met zijn allen moeten 

nadenken over het milieu, dat weet onderhand iedereen wel. 

Maar wat heeft de kerk daarmee te maken? De boodschap die wij 

verkondigen is toch een heel andere, die niets met het milieu te 

maken heeft? 
 

Dat is denk ik nog maar de vraag (hoewel je in de bijbel tevergeefs 

zult zoeken naar teksten die ervoor waarschuwen dat de wereld ten 

onder zal gaan aan milieuvervuiling). 

 
Sterker nog: in Genesis 1 lezen we dat God zegt: „Laten wij mensen 

maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de 

hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop 
rondkruipt.‟ Dat heeft de mens door de eeuwen heen dan ook 

gedaan. De strijd om het bestaan was tegelijkertijd een strijd tegen 

de natuur, of dat nu de strijd was tegen de zee, of die tegen het 

oprukkende zand. 
Maar er bleef altijd een zeker evenwicht van mensen en natuur die 

elkaar begrensden. 

Met alles wat er sinds de industriële revolutie en de uitvinding van het 

kunstmest mogelijk is, is dat evenwicht verdwenen. De drang die 

mensen hebben om de wereld te exploiteren is dat echter allerminst. 
 

In de jaren 70 begon de Club van Rome te 

waarschuwen. En in Latijns-Amerika zagen 

missionarissen hoe er van alles ontspoorde: hoe 

mensen het slachtoffer werden van onderdrukkende 
regimes en grootgrondbezitters. En zoals in Oost- 

Groningen mensen het communisme omarmden in 

hun strijd tegen de hogere klassen, zo ontstond in 

Latijns Amerika de bevrijdingstheologie. Zij kwamen in opstand tegen 
het idee dat mensen door de kerk klein gehouden werden met 

verhaaltjes dat het ellendige leven op aarde na de dood wel beloond 

zou worden met een eeuwig leven (Karl Marx noemde religie om 

dezelfde reden al “het opium voor het volk”). Vrouwelijke theologen, 
zoals Ivone Gebara in Brazilië zagen hoe de markteconomie ernstige 
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gevolgen heeft voor de mensen in de sloppenwijken, maar ook hoe 

vrouwen het slachtoffer zijn van een samenleving die gedomineerd 
worden door mannen. En zelf ondervindt ze de gevolgen van de 

mannelijke hiërarchie in de Rooms Katholieke kerk als ze 

geëxcommuniceerd wordt. 

Zo wordt de positie van de vrouw een thema, maar ook de grote 

internationale bedrijven die overal houtkap en mijnbouw bedrijven, 

waardoor de grond door erosie en vervuiling onleefbaar wordt, 
mensen van hun grond worden verdrijven en ook het water waar 

mensen van afhankelijk zijn vergiftigd wordt. Mensenrechten en 

milieu gaan zo hand in hand in een strijd van minder bedeelden tegen 

grote machtige bedrijven. Uit deze verschillende motieven is de 
feministisch ecologische theologie ontstaan. 

Groene theologie is zich de vraag gaan stellen hoe God de aarde nu 

eigenlijk bedoeld heeft: niet als een vraag voor in de toekomst als de 

Christus terugkomt, maar nú, vandaag. Wat is Gods bedoeling met de 

mensen vandaag de dag en hoe ver reiken thema‟s als naastenliefde. 
En wat is de reikwijdte van een zin in Genesis 2, waar God de mens 

in de tuin van Eden brengt, om die te bewerken, maar ook erover te 

waken? Hoe kunnen wij werken aan een rechtvaardige wereld waarin 

al Gods schepselen tot hun recht komen? 
Groene Kerk is dus méér dan milieubewustzijn op zich. Het heeft alles 

te maken met je verantwoordelijk voelen voor Gods schepping, in al 

haar facetten -wereldwijd, maar net zo goed bij ons in Eelde- 

Paterswolde en Eelderwolde. 
Heb jij ook ideeën hoe wij méér handen en voeten kunnen geven aan 

Groene Kerk, laat dat dan vooral weten; we gaan er graag samen 

mee aan het werk! 

Bert Broers 
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De gebarsten emmer 
Misschien kent u het verhaal van de gebarsten emmer. Het is een 

verhaal dat de kracht en de werking van het 

miskende, het onaanzielijke, duidelijk tot uitdrukking laat komen. 

Harm J. Slot was hiervan duidelijk onder de indruk en vroeg of dit in 
KC geplaatst kon worden. 

Hieronder het verhaal van de gebarsten emmer. 

Wim Schoolderman 
 

Bezinningsverhaal 

 
De gebarsten emmer. 

De waterdrager in India had twee grote 

emmers. Aan iedere kant van het juk 
dat hij over zijn schouders droeg hing er 

één. Eén van de emmer was in perfecte 

staat, in de ander zat een barst. 

Terwijl die eerste emmer aan het einde 
van de lange weg tussen de rivier en het 

huis van de meester een volledige portie water afleverde, was tegen 

die tijd de gebarsten emmer nog maar half vol. 

Dat duurde zo twee volle jaren. De waterdrager bracht altijd slechts 

anderhalve emmer water naar het huis van zijn meester. De goede 
emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed 

voor het doel waarvoor hij gemaakt was: water leveren. Maar de 

gebarsten emmer schaamde zich om zijn gebrek en voelde zich 

ellendig omdat hij maar de helft kon doen van wat je van hem kon 
verwachten. 

Mislukking 

Nadat hij zich deze twee jaar iedere dag als een mislukking had 

beschouwd, begon de gebarsten emmer op een dag toen ze bij de 

rivier waren tegen de waterdrager te praten. “Ik voel me beschaamd 
en ik wil me bij jou verontschuldigen.” “Maar waarom,” vroeg de 

waterdrager, “waarom schaam je je?” Omdat ik de laatste twee jaar 

iedere dag slechts een halve portie water heb kunnen afleveren. Door 

die barst in mijn emmer sijpelt er onderweg voortdurend water uit en 

ben ik nog maar half vol tegen de tijd dat we bij het huis van je 
meester aankomen. Door mijn falen moet je je harder inspannen en 

krijg je niet het volle loon voor je werk”, zei de emmer. 
Medelijden 

De waterdrager kreeg medelijden met de oude gebarsten emmer, hij 
wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis 

van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten 
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aan de kant van de weg”. En warempel: toen ze de heuvel opliepen 

zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant 
van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het 

einde van de reis voelde hij zich toch weer een beetje ongelukkig 

omdat hij wederom de helft van het water kwijt was en hij 

verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij weer zijn 

werk maar half gedaan had. 
Mooie bloemen 

De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat 

er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet 
langs de kant van de andere emmer? Dat komt omdat ik altijd al wist 

dat je beetje lekte en ik heb daar gebruik van gemaakt. Ik heb 

bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer als we 

terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. 

En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen 

plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als jij niet 
zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo 
prachtig uitzien. 

Conclusie 

Ook als je niet volmaakt bent – en wie is dat – kun je toch geluk 

brengen en van grote waarde zijn. 

Water is een geweldig natuurelement. Eén druppel water kan een 
bloem de kracht geven zich weer op te richten. Water is Leven! 

Liefde is levend water! 
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 
28 februari mevr. Nanda Lubliek 
7 maart fam. Wieland 

14 maart mevr. W. Kema – Hollestelle 
21 maart Hielle en Greet Tillema 

 

 

 
 

In herinnering  

 
Mevr. E. Oosting - van der Scheer 

 
31-5-1934 

 
12-3-2021 

Mevr. M. Bekkering – Duiker 14-4-1923 14-3-2021 

Mevr. W.H. Bouwmeester - van der Luit 1-6-1948 14-3-2021 

 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

  

“t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: gebruik de 9 letters van de drie gegeven 

woorden om het gevraagde woord te maken. De beginletters is van 

boven naar beneden de oplossing. Dit is weer eens een andere 

puzzel. Ik ben wel benieuwd wat voor soort puzzels jullie het leukst 
vinden om te maken. Mail mij dat maar, dan kan ik die vaker maken. 

Veel puzzel plezier! Ina Rawée cgrawee@gmail.com 
 

1. kan +  vet + oer ................................wal 

2. gen + oor + wen ..............................land in Europa 

3. pal + sos  + lat ................................... kade 

4. bek + ris + ren ................................dieven 

5. lag + dar + nee ...............................ondergang 
6. ruw + vol + eed ................................ adellijke dame 

7. koe + wet +  dor ............................... kletsnat 

8. nek + dik + run ...............................inprenten 

9. den + loo + eis.................................... oneindig 
10. dar + dan + hen ............................ later 

11. bos + aan + por................................ rails 

12. rug + wit + rel ................................... boom 

13. gal + eem + bal .................................. verpakking 
14. een + min + nor ...............................voordragen 

 
De oplossing van de maartpuzzel was: veertigdagentijd. 

een v oud. arm e lui. end e mie. nap r eek. tas t zin. min i rok. 

toe g aan. 

erf d eel. gal a bal. oog g las. pro e ven. ter n eer. dag t aak. bel ij 
den. pak d ier 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
     

2021 COLLECTEDOEL  SUBTOTAAL TOTAAL 
 

7-feb ZWO ACTIE T.B.V. COLOMBIA. D € 130,20  

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 29,20 

 € 159,40 

14-feb KERK IN ACTIE: NOODHULP D € 27,20  

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 17,20 

 € 44,40 

21-feb KERK IN ACTIE: WERELDDIACONAAT D € 41,20  

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 26,20 

 € 67,40 

28-feb ONDERSTEUNING VOEDSELBANK D € 98,70  

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 45,20 

 € 143,90 

Hier ziet u de colleceopbrengsten van de maand februari. D staat 

voor diaconie en K staat voor kerkrentmeesters. 
Giften, rechtstreeks gestort op de rekeningnummers van diaconie en 

kerkrentmeesters, (deze staan in de colofon van kerkelijk contact) 

zijn hierin NIET meegenomen. 

Giften binnengekomen via GIVT op doordeweekse dagen komen ten 
goede aan het collectedoel van de voorgaande zondag. Alle gevers en 

geefsters hartelijk dank voor uw gift. 

Collectes voor de komende periode zijn de volgende: 

 
 Diaconie collecte Kerkrentmeesterscollecte 

11 apr. Ondersteuning 
voedselbank. 

Instandhouding eredienst. 

18 apr. Plaatselijke ondersteuning. Instandhouding eredienst. 

25 apr. Kerk in Actie: Binnenlands 
diaconaat 

Instandhouding eredienst 

2 mei. Regionaal diaconaal fonds. Instandhouding eredienst. 

9 mei. Kerk in Actie: Noodhulp Instandhouding eredienst. 
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INLIA 
Je wil je kind veilig op laten groeien 

 

Ze zijn deze maand 18 jaar in Nederland, de Burundese Sophie en 

haar dochter Solange. 18 jaar van onzekerheid en steeds verkassen. 

Toch is Sophie al 9 jaar vrijwilliger in een zorgcentrum en is Solange 

bijna klaar met haar studie HR-management. 

 

“Als je een kind hebt, wil je dat het veilig opgroeit”, zegt Sophie. 
Daarom vlucht ze in 2003 met de 7-jarige Solange uit de oorlog in 

Burundi. Die heeft dan al dingen gezien “die een kind niet hoort te 

zien”. Waarheen ze vluchten, weten ze niet. Uiteindelijk belanden ze 

in Nederland, in een tijdelijke opvang, een tentenkamp. 
 

“Wij dachten: we zijn thuis, we zijn veilig”, Sophie lacht om haar 

eigen naïviteit. Thuis zijn ze nog lang niet. Vanaf dan is het steeds 
een half jaar hier, een paar jaar daar. Zo zitten ze 8 maanden in 

Vertrekcentrum Vught. Solange mag er niet naar school; een grote 

straf. Burundi weigert hen, ze worden op straat gezet en zwerven 

rond. 
 

Ergens onderweg raakt Sophie haar identiteitskaart kwijt. Bij een 

politiecontrole worden ze daarom vastgezet. Solange is 14 jaar. Na 

een week worden ze in Vertrekcentrum Ter Apel geplaatst. Daar 

worden Sophie en Solange na 1,5 jaar opnieuw op straat gezet. Weg 
kunnen ze niet, dus wil Sophie dat haar kind hier een toekomst kan 

opbouwen. 

 

Ze doen met hulp van INLIA een nieuwe aanvraag. Een eerste beroep 

op het Kinderpardon wordt afgewezen en ook bij de 
afsluitingsregeling van het Kinderpardon vangen ze aanvankelijk bot. 

Sophie doet al jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg, Solange is 

hier geworteld, maar het doet er niet toe. 

 

Moeder en dochter gaan in beroep. Op 20 januari gebeurt het 
ongelooflijke: de advocaat bericht dat ze een verblijfsvergunning 

krijgen. 9 februari halen ze hun pasjes op. Urenlang kijken ze er 

gelukzalig naar. “Het is heel gek om ineens na te kunnen denken over 

wat je wil. Voorheen werd je wakker en dacht je „wat gaat er vandaag 

weer gebeuren?‟ Nu kijk ik heel anders tegen het leven aan”, zegt 
Solange. 

 

Haar moeder luistert met een grote glimlach. Eindelijk gelukt. 
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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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