


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 
Kosterijweg 2 
9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Datum: 

02 mei 

 
10.00 uur 

 
ds. Gerrit de Haan 

 

09 mei 10.00 uur ds. Cees Verspuij 
 

13 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Hemelvaart(do) 

16 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas lopend Avondmaal* 

   10.45 - 11.30 uur 

23 mei 10.00 uur dhr. Bert Broers Pinksteren 

30 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas 
 

30 mei 19.00 uur Liturgen Vespers 

06 juni 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer 
 

*U kunt op het aangegeven tijdstip naar de kerk komen om 

Coronaproof deel te nemen aan het avondmaal. 

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 
 

Tijdens mijn ontbijt lees ik de krant en in korte tijd ben ik 

geïnformeerd over het wel en wee van Nederland, Europa en de rest 

van de wereld. Nieuwsberichten volgen alle ontwikkelingen op de 
voet, zodat we altijd op de hoogte kunnen zijn van alles. Alles? 

 

Na mijn ontbijt stap ik op mijn fiets naar het werk, het ochtendgloren 

doet mij genietend fietsen richting Groningen. De frisse wind, de 

monotone beweging wekt mij langzaam. Mijn gemijmer over wat ik 
net in de krant heb gelezen wordt verstoord door mijn omgeving. Het 

vrolijke gesnater van de kalkoen krult mijn mondhoeken omhoog. 

Even later fiets ik langs een nog leeg dahliaveld, waar op nog geen 

10 meter afstand van mij een ooievaar staat te speuren naar iets 
eetbaars. Wat is dat beest toch prachtig en zo dichtbij. 

Nee, dat lees je niet in de krant. Dit ervaar je, dit beleef je. Het 

nieuws was even heel ver weg. Mijn moment is hier. Dichter bij jezelf 

kan haast niet, met een grote grijns op mijn gezicht vervolg ik mijn 

fietstocht. Dankbaar, dankbaar voor dit mooie moment. 
 

Namens de redactie wens ik u veel plezier bij het lezen van het 

nieuws over onze Kerkelijke gemeenschap. 

 
Editha Huisman 
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Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd… 
Op maandag 26 april is ons gemeentelid Tom van der Velde een 

koninklijke onderscheiding opgespeld. De Protestantse gemeente te 

Eelde-Paterswolde heeft in de voordracht van Tom een belangrijke rol 

gespeeld. 
 

Bij zijn afscheid als kerkrentmeester in mei 2018 is Tom al 

gedecoreerd met de gouden VKB insigne. Tom heeft daarvoor een 
onafgebroken periode van 16 jaar in de kerkenraad zitting genomen, 

en dat was niet eens zijn eerste termijn. Voor in eerste instantie de 

Gereformeerde kerk en daarna in de Protestantse gemeente. In de 

diaconie, als kerkrentmeester, in de classis. Maar ook fotograaf, 
audio/video- en IT deskundige. Als webmaster, coördinator 

gegevensbescherming, de lijst is eindeloos. 

 

Maar dat is niet alles, Tom heeft een langdurige en succesvolle 

carrière bij de politie op zijn naam staan, is fervent langeafstand 

wandelaar en als zodanig aanjager bij de FLAL, de AW4D, Eelde loopt 

voor... en een eigen wandelclubje. En hij doet ook nog 
werkzaamheden voor de computersoos. Redenen genoeg waardoor 

de burgemeester van de gemeente Tynaarlo Marcel Thijsen de 

welhaast magische formule kan en mag uitspreken met de naam van 

Tom van der Velde in één zin. De kerkenraad wenst Tom namens de 
Protestantse gemeente Eelde Paterswolde van harte geluk. En is 

oprecht trots op haar vers gedecoreerde gemeentelid! 
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Vijfenvijftighonderd kraanvogels verhuizen naar 
de Dorpskerk 
In de vorige KC werd al aangekondigd dat het waarschijnlijk wel zou 
gebeuren, maar inmiddels is het zeker: de 5500 kraanvogels die in de 

Bonifatiuskerk in Vries hangen, komen naar de Dorpskerk en daar 

zijn wij heel blij mee! 

Op 21 april was er overleg met kunstenares Mathilde Leonere, die het 
kunstwerk gemaakt heeft, over hoe en wanneer het kunstwerk 

verhuisd kan worden en aansluitend had ik een interview met haar. 

 
Mathilde vertelt dat het idee van de kraanvogels afkomstig was van 

Yvonne Westerhof van educatief centrum “Plaats de Wereld” in Vries. 

Dit is een educatief ontmoetingscentrum, waar ze telkens een 

buitenlandse cultuur als thema nemen. Dit jaar is dat Japan. Yvonne 

Westerhof vroeg zich af of ze in deze tijd van corona, waar iedereen 
contact mist, niet iets konden doen wat verbindend zou kunnen 

werken in het dorp. Het idee om samen kraanvogels te vouwen van 

origami is geïnspireerd op een beroemd geworden verhaal uit Japan. 

Ook daar komen kraanvogels voor en over die kraanvogels doen 
allerlei legendes de ronde. Zo zouden ze enorm oud worden, wel 

1000 jaar en ze staan dan ook symbool voor geluk en lang leven. 

 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er in Japan een meisje: Sasaki 
Sadako. Ze was twee jaar oud toen de atoombom op Heroshima viel. 

Toen ze 11 jaar oud was, bleek dat ze leukemie had. Een vriendje 

had haar verteld dat er een legende was: als ze duizend kraanvogels 

zou vouwen, dan zou ze een wens mogen doen. In het ziekenhuis 
begon Sasaki kraanvogels te vouwen. Ze had er 644 toen ze 

overleed. Haar vrienden vouwden de rest van de 1000 kraanvogels 

en die zijn samen met Sasaki begraven. 

 
De kraanvogels die voor het kunstwerk zijn gevouwen zijn symbool 

voor de 5000 kinderen die in de gemeente Tynaarlo wonen en 
drukken de wens uit dat zij een fijne toekomst tegemoet gaan. 

Er hangen ook 500 andere kraanvogels tussen. Zij staan symbool 

voor de kinderen in de vluchtelingenkampen op Lesbos, van wie wij 

weten dat het helemaal niet goed met ze gaat. Ze hangen kriskras 
tussen de andere kraanvogels, om de wens uit te drukken dat ze een 

hier kunnen komen en worden opgenomen tussen de andere 

kinderen. Dan kunnen ze net zo‟n fijne toekomst tegemoet zullen 

gaan als de andere kinderen. 

Vandaar de naam Vogels van hoop !! 
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In Vries deden mensen mee van alle leeftijden. Mathilde Leonore 

vertelde ons hoe mensen tijdens digitale vergaderingen, digitaal 
thuiswerken en op allerlei andere momenten kraanvogels zaten te 

vouwen en hoe sommigen bijna niet op konden houden met vouwen! 

Hele gezinnen gingen kraanvogels vouwen, niet alleen in Vries, maar 

in heel Drenthe en daarbuiten. Kinderen die kwamen kijken waren 
dolenthousiast als ze hun eigen kraanvogels tussen al die andere 

zagen hangen. 

 
En nu komen ze dan naar de Dorpskerk. Op Pinksterzondag (23 mei) 

besteden we tijdens de kerkdienst aandacht aan het kunstwerk. 

Vanaf die tijd kan het ook bezichtigd worden: voorlopig op woendag- 

donderdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Maar als zich meer vrijwilligers melden om aanwezig te zijn kunnen 

we de openingstijden uitbreiden. 

Maar er is meer: ook wij willen heel graag nóg meer kraanvogels 

vouwen, die we willen ophangen aan de spaken van fietswielen. En 

die komen weer overal te hangen waar er maar behoefte aan is. We 
vouwen de kraanvogels ieder vanuit ons eigen huis, maar door ze bij 

elkaar aan fietswielen te hangen laten we zien dat we allemaal samen 

zijn! 

Pakketjes met papier en een handleiding hoe je ze kunt vouwen kun 
je bestellen bij Dorinda Hijszeler. De opbrengst van die pakketjes 

willen wij o.a. besteden aan het werk voor vluchtelingenkinderen. 

 
Yvonne Westerhof en Mathilde Leonore bij het kunstwerk in de 

Bonifatiuskerk te Vries (foto RTV Drenthe) 
 

Bert Broers 
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Oproep voor vrijwilligers Kraanvogels 
Voor het project met de Kraanvogels willen we 

bezoekers gelegenheid geven de vogels te bekijken in 

onze mooie kerk. We zoeken mensen die tijdens de 

openingsuren de gasten ontvangen, ze wegwijs 
maken, en een oogje in het zeil houden. 

De openingstijden zullen zijn woensdag, donderdag en 

vrijdag van 14-16 uur. Van Pinksteren tot eind juli. 

Wie wil meedoen? We stellen een rooster op, je kunt aangeven 
wanneer je wilt (welke dag wel of niet). Als we met veel zijn, hoef je 

niet zo vaak! 

 

Meld je aan bij Dorinda Hijszeler, 0680070694 of 
dorindahijszeler@gmail.com 

 
Vanuit de diaconie 
Een kleine update van het diaconale front. Nog steeds vergaderen we 
van achter onze schermen. Het enige voordeel hiervan is de 

tijdswinst 
Toch zijn er weer veel punten aan de orde geweest: 

• De chauffeurs van de voedselbank hebben een zeer verdiende 

paasattentie ontvangen 

• De opbrengst van de soep tijdens de 40 dagen tijd is een 

groot succes geworden. Vooral dankzij Marjan en Peter Dijk is 

er ruim € 2.000 opgehaald. Dit bedrag is gegaan naar ons 

ZWO-project in Moldavie. De komende tijd blijft de 

mogelijkheid aanwezig om soep te bestellen. De opbrengst 

van deze lekkernij is vanaf heden bestemd voor de 

voedselbank. Het mes snijdt aan 2 kanten. U krijgt heerlijke 

soep en er wordt een goed doel mee gesteund. 

• Het financiële jaar 2020 ligt ook weer achter ons. Het concept 

van de jaarrekening is besproken. Verheugd mag ik 

mededelen dat de bekende omstandigheden niet geleid 

hebben tot minder opbrengsten. Sterker nog: er is het 

afgelopen jaar massaal en gul gegeven voor de reeds bekende 

doelen zoals de voedselbank, ZWO, plaatselijke ondersteuning 

en Kerk in Actie. De kascontrole gaat binnenkort plaatsvinden. 

Daarna kunnen er in het gemeenteberaad nog vragen worden 

mailto:dorindahijszeler@gmail.com
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gesteld. Vervolgens wordt de jaarrekening definitief 

vastgesteld 

• Tenslotte worden de collectedoelen 

en actiepunten voor de komende 

weken nog een keer doorgenomen 

Een zeer hartelijke groet, 

Wichard Bouma 

 

 

 

Vacatures bij de Dorpskerk 

samen in ‟t Loughoes. Nu zijn de vergaderingen helaas nog online. 

*Een ouderling jeugdwerk 

*Een ouderling pastoraat 

*Een Diaken 
*Enkele Notulisten 

We zoeken joú, en meld je dus aan!! 

scriba@dorpskerkeelde.nl of bel even voor meer info. 050-3091184 

 

Let op 
 
 

 
Gemeenteberaad verplaatst is 

naar donderdag 20 mei om 20.00 uur 
online. 

 
 

Opgeven kan tot 14 mei bij 

de scriba@dorpskerkeelde.nl 

Wil je iets doen voor de Dorpskerk? 

Op dit moment zijn we nog op zoek naar 

enthousiaste mensen die zich betrokken 
voelen bij de Dorpskerk. We werken in een 

prettige ontspannen sfeer en zodra het weer 

kan komen we 1 x keer in de 2 maanden 

mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
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Groene kerk spotlight:Trix 
Op één van de warmste dagen in april loop ik het Ekohuis in het 

winkelcentrum van Eelde binnen. Ik heb afgesproken met Trix, die 

daar werkzaam is. Op het zonbeschenen bankje voor de winkel vraag 

ik haar wat haar drijft om in de het Ekohuis te werken. 
Trix vertelt mij dat zij natuurvoedingsdeskundige in opleiding is. 

Gaandeweg is zij er steeds meer achter gekomen en het daarom 

steeds belangrijker gaan vinden dat we nadenken over wat we eten. 

Maar ook dat we liefde krijgen voor wat we eten en dat weten wat je 
eet ook genot kan geven. Dank de hand die je voedt en daarmee 

ontstaat meer respect voor wat je eet. In de omgang met voeding is 

ieder mens uniek. In de opleiding Natuurvoedingskunde leer je een 

mens zien naar lichaam, ziel en geest; bij ziekte en gezondheid. 
Daarmee wordt duidelijk dat een gezonde aarde, een gezond mens en 

gezonde voeding niet los van elkaar gezien kunnen worden. Alles is 

met elkaar verbonden. 

Natuurvoeding is voedsel dat zoveel mogelijk onbewerkt is en dient 

als vitale basis voor mens alsook de 

aarde. Er wordt niet aan genetische 
modificatie gedaan en waar mogelijk 

wordt zoveel mogelijk teruggegrepen 

op niet doorgekweekte of doorgefokte 

rassen. Zoveel mogelijk vanuit een 
zekere oorspronkelijkheid. En dat 

geldt ook voor de produkten. Veel 

van wat wij als eten kunnen kopen is doorgekweekt of doorgefokt om 

zoveel mogelijk productie te krijgen tegen zo laag mogelijke kosten. 
Of het wordt zo gekweekt dat het gemakkelijk te eten is. Wat denk je 

bijvoorbeeld van pitloze druiven? Een vrucht is bedoeld om zich voort 

te kunnen planten. Maar wat eet je eigenlijk als je een pitloze druif 

eet? Kan je dat nog een druif noemen? Hoe zou een druif bedoeld zijn 

in de schepping? En wat moet je met graan dat zo bewerkt is dat het 
geen kiemkracht meer heeft, dat de verhoudingen eiwit, koolhydraat, 

vezel, vet en vitaminen (wat allemaal in één graankorrel zit) 

compleet overhoop gooit? 

Denk bijvoorbeeld aan brood. Brood dat je in de reguliere winkel 
koopt bestaat allang niet meer uit alle stoffen van een graankorrel. In 

plaats daarvan worden er alleen bestanddelen uit bijvoorbeeld een 

tarwekorrel gebruikt. Wat we niet kunnen gebruiken van die korrel 

gebruiken we ergens anders voor. Maar vroeger maalden we de hele 
korrel en we aten het allemaal op. Nu eten we opeens allerlei 

bewerkte producten. Maar hoe moet ons spijsverteringsysteem zich 

daar zo snel aan aanpassen? Ik denk dat een boel ziekten en ook 
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overgewicht daarvandaan komen. We zijn niet gewend aan die 

producten, ons lichaam is niet zo gemaakt en functioneert er dan ook 
niet goed op. Hier in het Ekohuis verkopen we bijvoorbeeld veelal 

broden van gebuild- of volkoren meel. Zowel broden met gist, gist- 

desem of desem waarbij ze allemaal de tijd krijgen om te rijzen. 

Biologische producten zijn beter voor de mens en de aarde er is in 

ieder geval niet met gif gewerkt. Bewerkte biologische producten zijn 

vaak anders van samenstelling en daardoor „gezonder‟. Als je 
bijvoorbeeld biologische koekjes neemt: daar zitten vaak andere 

granen, zoals haver en volkoren granen in en ook andere suikers. 

Zoals graansuiker wat maakt dat ze minder zoet zijn c.q. proeven dan 

reguliere koekjes. Suiker is verslavend en wordt veelal in alle 
bewerkte produkten teruggevonden, mensen zullen er dus steeds 

meer van willen eten. 

Bovendien wordt er in het Ekohuis geprobeerd om te werken met 

producten waar de mensen in deze omgeving van oudsher aan 

gewend waren. 
“Jaren geleden wilde ik weten waar vlees wat we aten vandaan 

kwam, hoe het proces daadwerkelijk in zijn werk gaat, helemaal toen 

we eenmaal kinderen kregen. Waar komt het vlees vandaan, hoe 

heeft het geleefd, wie heeft het geslacht? 
Duidelijk werd dat ik tegen de bio-industrie was wat betreft 

„productie‟ van vlees. Mede daardoor heb ik de jachtopleiding gedaan 

en ben ook daadwerkelijk gaan jagen. Ik wilde ook weten wat het 
betekent om het leven te nemen van dieren. Ik heb gemerkt dat het 

leven van een dier nemen heel heftig is. Sindsdien eet ik eigenlijk 

geen vlees meer, want het is niet niks om een leven te nemen. Je 

moet respectvol met vlees omgaan. En als je kijkt wat voor gevolgen 
onze voedselproductie heeft voor hoe bijvoorbeeld dieren gehouden 

worden; denk jij dat die dieren zo bedoeld zijn? Volgens mij horen die 

buiten. Een varken hoort een modderpoel te hebben en koeien horen 

gehoornd in een wei met kalf, niet met raaigras op een dode bodem, 

maar op grond dat leeft, met een veelheid aan kruiden en een 
bodemleven dat gezond is. Met een paar bomen voor beschutting, 

een ruimte waar ze daadwerkelijk dat dier kunnen zijn zoals ze zijn. 

Ik denk dat er in de biologische-dynamische sector veel meer liefde is 

voor de grondstoffen waarvan ons voedsel gemaakt is. Wij werken 

trouwens ook graag met streekproducten. Vroeger aten mensen altijd 

wat ze in de buurt konden vinden en veel van dat eten was er maar 
een deel van het seizoen. We zijn aangepast om dat te eten. Dus 

voedsel dat geproduceerd is in onze eigen omgeving op een 

natuurlijke wijze is het beste voor ons. En het is denk ik goed om ook 

op de seizoenen te letten. Van nature hebben wij een biologische 
kalender.” 
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Verder werken ze in de biologisch-dynamische landbouw vanuit de 

kringlooplandbouw gedachte. Dat betekent dat we geen kunstmest 
gebruiken, maar alleen met mest of compost werken; het liefst uit de 

eigen omgeving. De mest van bijvoorbeeld een biologische 

kippenhouderij gaat naar biologische landbouw zo dicht mogelijk in 

de buurt. En we halen niet meer producten van het land dan dat het 
ons kan geven, zodat het gezond blijft. 

Ze werken ook met andere rassen. De groenten die voor onze 

producten verbouwd worden kunnen tegen een stootje. Als in een 

doorgefokt plantenras een ziekte uitbreekt, dan heb je een groot 

probleem want het hele ras is genetisch identiek. Je moet dan direct 
ingrijpen en allerlei chemicaliën gebruiken, anders ben je alles kwijt. 

Een biologisch-dynamisch ras is gewoon het oorspronkelijke ras en 

die heeft van zichzelf afweer. En als er wel een ziekte uitbreekt, dan 

blijft er altijd wel wat over, want het ras is genetisch niet identiek: er 

zijn er altijd die sterker zijn dan andere. De oorspronkelijke soorten 
hebben het vermogen om zelf te herstellen. Er wordt dan in principe 

ook niet gespoten, tenzij het om natuurlijke substraten gaat, zoals 

gier. Dat is een aftreksel van brandnetelplanten, waar allerlei 

natuurlijke afweerstoffen inzitten. 

Biologische producten zijn daarom lang zo belastend niet voor de 
omgeving. En dat is maar goed ook. Want je ziet toch waar onze hele 

manier van produceren toe geleid heeft. Ons hele economische 
stelsel, waar dit allemaal op gebaseerd is, is wat mij betreft failliet.” 

“Toen ik (na een stage voor mijn opleiding) die ideeën bij het Ekohuis 

trof, voelde dat als thuiskomen. De ideeën over voedsel zijn 
hetzelfde, maar de hele manier van werken is hier ook dat jij als 

mens tot je recht mag komen. Kijk, er moet natuurlijk ook omzet 

gedraaid worden. Maar niet alles draait hier om omzet. We hebben 

hier ook gewoon tijd om even een babbeltje te houden en we hebben 
hier allemaal onze eigen expertise die we zo goed mogelijk kunnen en 

mogen inzetten. We krijgen hier de vrijheid om dingen zelfstandig te 

doen. 

 

Ook dat is belangrijk, 

dat is leven!” 
 

Bert Broers 
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 28 mei, 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 

 

 
 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl
mailto:kerknieuwsdorpskl@hotmail.com
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Nieuws uit het Moderamen 
In de afgelopen vergadering van het Moderamen keken we onder 

andere terug op het project 40 dagen-tijd en Pasen. We keken terug 

op een mooie geslaagde periode waarin we elkaar weer een beetje op 

afstand fysiek konden ontmoeten. Het bekijken van de vensters bij 
enkele van onze gemeenteleden en de bijbehorende puzzel hebben 

tot leuke ontmoetingen geleid. Daarnaast was er de uitzending 

„Petrus in het Land‟ van de KRO-NCRV. Op de woensdag haalden we 

de heerlijke soep bij Marjan en was er ook een moment om even bij 
te praten. We willen dit soep-project dan ook voortzetten en koppelen 

aan een ander goed doel. Deze keer is dat de voedselbank. In de 

Nieuwsbrief kun je met één klik je bestelling doorgeven, of 

je kan even bellen met het kostersechtpaar. Het avondmaal 
op witte donderdag in lopende vorm was zeer geslaagd. Het 

volgende avondmaal is op 16 mei en is ook dan weer in 

lopende vorm. Ten aanzien van de versoepelingen van de 

Coronamaatregelen die premier Rutte heeft aangekondigd 

hebben wij daar toch gerede twijfels bij, aangezien er een toename is 
van besmettingen en de ic‟s vol liggen. Hoe graag we ook willen 

versoepelen, zullen we nog even geduld moeten hebben om elkaar 

fysiek in de kerk en „t Loughoes te ontmoeten. We blijven informeren 

bij het RIVM en de PKN wat de regels zijn. We voelen ons 
verantwoordelijk in deze en houden jullie op de hoogte over een 

eventuele verruiming van het elkaar ontmoeten. Voor de zangers in 

de kerk gaan we bekijken of er versoepelingen mogelijk zijn. Dan zal 

iedere zanger ingeënt en/of getest moeten zijn. Maar ook dan zal de 
afstand van 1,5 meter worden gehandhaafd en 5 meter voor de 

camera. We gaan binnenkort aan de slag met het project „Vogels van 

Hoop‟, wat mooi aansluit met Pinksteren. De Vogels uit de kerk van 

Vries komen vanaf 26 april tot eind juli in het koor van onze kerk te 
hangen. Er is een werkgroep die de activiteiten organiseert voor de 

opening van het project en het plan is om ook de kinderkerk te 

betrekken. Jullie lezen daarover meer in het KC De privacyregeling 

van de Dorpskerk is wegens de Nieuwsbrief aangepast en 

goedgekeurd door de Kerkenraad. De oproep in het vorige KC voor 
het invullen van verschillende vacatures in de Kerkenraad heeft 

helaas nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Denk er dus nog 

eens over na of er toch iets voor je bij zit. Het Gemeenteberaad is 

verplaatst naar donderdag 20 mei om 20.00 uur online. Voor het 
online deelnemen aan het Gemeenteberaad kunnen jullie je opgeven 

tot 14 mei bij de scriba, scriba@dorpskerkeelde.nl 
 

Namens het Moderamen, Gea Kruit, scriba 

mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
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Noodkreet: help de Karen 
Mensen zijn bang, nat en hebben honger 

 

Voorganger Naw Winsome Paul van de 

Karen Baptist Church en INLIA-directeur 

John van Tilborg roepen op de Karen- 

bevolking te helpen. INLIA heeft een 
bankrekeningnummer opengesteld 

waarop u kunt doneren voor noodhulp 

aan vluchtelingen die in de jungle 

schuilen voor aanvallen van het 

Myanmarese (Birmese) leger. 
 

“Mensen zijn bang, nat en hebben honger. Ze hebben eten nodig, 

medische verzorging en een plek om te schuilen. Het regenseizoen is 

net begonnen”, vertelt Naw Winsome Paul, zelf Karen, vanuit het 

verre Oosten. Haar emotie is hoorbaar. Ze kent mensen die nu 
ergens in het gebied schuilen. Zoals de hoogzwangere zus van een 

vriend, die vorige week uitgerekend was en van wie ze al een week 

niets hebben gehoord. 
 

Het regime in Myanmar (Birma) is veel in het nieuws vanwege de 

recente militaire coup en het opsluiten van Ang Sang Suu Kyi. Minder 

in het nieuws staat het bombarderen van de Karen, de 

oorspronkelijke bevolking van de streek langs de Thaise grens. 
Tienduizenden Karen zijn op de vlucht. Zo‟n tweeduizend staken de 

rivier over en dachten Thailand te hebben bereikt. Ze vonden hun 

weg versperd en werden teruggezet. Twintigduizend mensen schuilen 

nu in de jungle. Onder hen bejaarden, zwangere vrouwen, 

pasgeboren baby‟s en gewonden. 
 

De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De 

Rangers sporen de gevluchte Karen op in de jungle en lenigen de 

ergste nood: ze verlenen eerste (medische) hulp aan mensen, 
brengen voedsel en zeildoeken voor onderdak. U kunt de Rangers 

steunen en zo de Karen helpen: doneer op NL47 INGB 0005 8728 15 

ovv „Ik help de Karen‟. 

 

Inlia 
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Paasattentie 
 

 

 
Ook dit jaar heeft de ouderen commissie 

bestaande uit Joke Lambour, Harma Lohr en 

Liesbeth Roelfsema weer een attentie rond 

Pasen voor de 80-plussers in onze gemeente 
geregeld. 

Evenals vorig jaar hebben we gekozen voor 

een doosje paaseitjes wat eventueel door de 

brievenbus gedaan kan worden. 
De doosjes zijn voorzien van een mooie kaart, waarvan het ontwerp 

gemaakt is door Jack Schoo en wat ook de voorkant van KC siert. 

Bij alle coördinatoren zijn de doosjes bezorgd en zij zorgen ervoor dat 

de contactpersonen ze ontvangen voor verspreiding. 

Bij het bezorgen hebben we inmiddels alweer veel positieve reacties 
gehad. Wij danken de Diaconie voor het beschikbaar stellen van de 

middelen voor deze actie. 

 
De seniorencommissie 

 

Dank 
Nu het al lange tijd niet meer mogelijk is spontaan de zondagse 
kerkdienst te bezoeken was de komst van Ike Huisman met de 

bloemen vanuit de kerk een bijzondere verrassing. 

Ik prijs me gelukkig gezond te zijn, mezelf te kunnen redden en 

dagelijks een fietstocht te kunnen 

maken om de beweging erin te 
kunnen houden. 

Dank voor deze aandacht uit onze 

kerkelijke gemeente! 
 

Jan Hoeve 

 

Na mijn geslaagde oogoperatie ontving ik op 3 april een prachtige 

bloemengroet vanuit de kerk. Hartelijk dank daarvoor. 

 

Catrien Bolhuis-Werkman 
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Allen bedankt 
Graag willen we even reageren op de activiteiten die onze Dorpskerk 

heeft ontwikkeld in deze coronatijd, die al zo lang duurt. Je bent 

gauw geneigd om in deze tijd te vervallen in geklaag en somberheid. 

De eenzaamheid die je bij tijd en wijle overvalt. Maar er is gelukkig 
ook veel positiefs te melden. En dan willen wij in 't bijzonder al die 

initiatieven noemen, die het mogelijk maken om als gemeenteleden 

van de Dorpskerk toch de onderlinge band te blijven vasthouden. 

De online kerkdiensten, zo creatief ingevuld met mooie muziek (dank 
Vincent), mooie zang (dank zangers en zangeressen), de overdenking 

van onze predikant, die vaak zo indringend binnenkomt, in alle rust in 

je eigen omgeving. Ons kerkbestuur dat dit alles mogelijk maakt. 

Ja en dan die tv-uitzending gisteren: Petrus in het land. Zo! Daar is 
onze mooie gemeente even goed neergezet. Wij zijn er trots op 

hiervan deel uit te maken, al is het voor ons toch een beetje vanaf de 

zijlijn! Verrassend was het om een aantal gemeenteleden op deze 

manier beter te leren kennen! Heel veel dank aan allen die hieraan 

hebben meegewerkt! 

En natuurlijk willen wij ook zeker nog de heerlijke soep, door Marjan 
en Peter gemaakt, noemen! Blij dat ze er nog even mee door willen 

gaan! 

Nogmaals, om niet het gevaar te lopen om mensen nu niet te 

noemen, DANK aan alle mensen die deze tijd ons het gevoel geven 
dat we er SAMEN voor gaan! 

 

Hartelijke groet van 

Piet en Ant Voogd. 
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 
28 maart mevr. A. v.d Weg - Hiemstra 
4 april mevr. Catrien Bolhuis - Werkman 

11 april mevr. Jo de Jong - Oosterhof 
18 april dhr. Jan Hoeve 

 

 

 
 

In herinnering  

Naam: Geboortedatum: Overleden: 

Mevr. A. Hoekzema – Wierenga 15-05-1933 15-04-2021 

Dhr. W. Faber 28-11-1931 22-04-2021 

Zij raken niet vergeten 

die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: verticaal worden drie woorden gevraagd, 

één van drie letters, één van vier letters en één van zeven letters. Dit 

laatste woord zijn dezelfde letters als van de bovenste letters. De 

eerste letter, dat op de grijze balk komt is de oplossing. 
Succes! Ina Rawée cgrawee@gmail.com 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

mailto:cgrawee@gmail.com
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1.zoogdier, stuk, eten 2. deel van het gelaat, stram, gevaarlijk 3. 

voorzetsel, schoonmaakgerei, alleen 4. meisjesnaam, deel van de 
voet, diner 5. onbepaald voornaam woord, klip, staal 6. aanwijzend 

voornaamwoord, stilte, donker 7. boom, dronken, trek 

8. reis, omlaag, veld 9. voorzetsel, heel, moe 10. verlaagde toon, 

niet vroeg, onderste 

11. vochtig, kleur, chic 12. nogmaals, weg, snack. 
 

De oplossing van aprilpuzzel was: online diensten. 
1.oeverkant 2. Noorwegen 3. losplaats 4. inbrekers 5. nederlaag 6. 

edelvrouw 7. doorweekt 
8. indrukken 9. eindeloos 10. naderhand 11. spoorbaan 12. treurwilg, 

13. emballage 14.nomineren. 

 

 

Vragen 
 
 

Ik zou wel eens willen weten, 

waarom duurt de corona zo lang. 

Ik zou wel eens willen weten, 

waarom blijft de Dorpskerk nog steeds zo 
leeg. 

Ik zou wel eens willen weten 

waarom er overal armoede is. 

Ik zou wel eens willen weten 
waarom we God zo weinig vragen. 

Ik zou wel eens willen weten 

waarom eenzaamheid zo akelig is. 

Ik zou wel eens willen weten 
waarom de aarde vernield wordt. 
Ik zou wel eens willen weten 

waarom ik zo weinig een antwoord vind. 

Kijk om je heen en zie je medemens. 

Kijk omhoog en zie de vogels en de blauwe lucht. 
Kijk omlaag en zie de bloemen in het gras. 

Kijk vooruit en maak plannen voor wat je doen kunt. 

Luister, kijk, hoor. 

Daarom: be still the Lord is on our side 

in every chance he will remain. 
Be still you shall better know his love. 

 

Hein van Assen 
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Collecteopbrengsten 
Hieronder ziet u een weergave van de giften binnengekomen via Givt 

of via ontvangen collectebonnen. Op de bankrekening van de diaconie 

is in maart 700 euro aan giften euro binnengekomen. Alle gevers en 

geefsters hartelijk dank. 
Rekeningnummers van de diaconie en van de kerkrentmeesters staan 

in de colofon van deze k c. de letters D en K in het overzicht staan 

voor Diaconie en Kerkrentmeesters. 

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

 

2021 COLLECTEDOEL  GIVT SUBTOTAAL TOTAAL 

      

 
7-mrt 

KERK IN ACTIE 
VOORJAARSZENDING 

 
D € 63,00 € 64,20 

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 38,00 € 39,20 

     € 103,40 

 
14-mrt 

KERK IN ACTIE: BINNENLANDS 
DIAC. 

 
D € 82,00 € 83,20 

 

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 39,50 € 40,70 

     € 123,90 

21-mrt KERK IN ACTIE: WERELD DIAC. D € 69,00 € 70,20  

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 38,00 € 39,20 

     € 109,40 

28-mrt PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING D € 111,50 € 111,50  

 INSTANDHOUDING EREDIENST K € 38,00 € 38,00 

 € 149,50 

 

Hieronder ziet u de collectes voor de komende periode. 
 DIACONIE KERKRENTMEESTERS 

9-mei KERK IN ACTIE: NOODHULP INSTANDHOUDING EREDIENST 

13-mei ZWO PROJECT COLOMBIA INSTANDHOUDING EREDIENST 

16-mei PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING INSTANDHOUDING EREDIENST 

23-mei KERK IN ACTIE: PINKSTERZENDING INSTANDHOUDING EREDIENST 

30-mei BLOEMENGROET INSTANDHOUDING EREDIENST 

5-jun KERK IN ACTIE: WERELDDIACONAAT INSTANDHOUDING EREDIENST 
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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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