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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 

 

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden: 

06 juni 10.00 uur ds. Janneke de Valk  

13 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas  

20 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Avondmaal 

27 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas   

27 juni  19.00 uur liturgen Vesper 
  

04 juli 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer  

11 juli 10.00 Bert Broers  

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

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

01 aug. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas   

08 aug. 10.00 Joke v.Beveren  

15 aug. 10.00 uur ds. Pieter Dirk Wolthaus  

22 aug. 10.00 uur ds. Lieuwe Giethoorn  

29 aug. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas  

05 sept.  10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas  
 
I.v.m. de Coronacrisis zijn de diensten alleen bij te wonen 

na opgave bij kerkbezoekplanner.   

    
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.   

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Ik hoop dat de zon vaker gaat schijnen, dat we weer zonder 
mondkapje in de winkel mogen en dat ik een kraanvogel zie. 

  

  

 
  
Hopelijk gaat u fijne zomermaanden tegemoet; begin september zijn 

we er weer met het volgende KC.  

  

Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
In de maand mei is de Kerkenraad altijd druk bezig met de afronding 
van diverse zaken van de afgelopen periode en het vooruitkijken naar 

het nieuwe seizoen.  

Het online vergaderen geeft in het begin altijd weer even de nodige 

spanning of alles goed komt met het maken van de verbindingen via 
laptop of I-pad. We hopen dan ook dat dit de laatste vergadering 

online is zodat we weer echt ‘normaal’ met elkaar kunnen praten en 

er in november meer mensen bij het Gemeente Beraad aanwezig 

kunnen zijn.  

In deze Kerkenraad vergadering werd onder andere het 
Gemeenteberaad op 20 mei voorbesproken. Verder ging de langste 

discussie over de versoepelingen van de kerkdiensten. Uiteindelijk 

wordt besloten dat we op zondag 13 juni weer gedeeltelijk 

opengaan voor de kerkdiensten. We wegen hierbij mee de 
inzichten in de routeplanner voor versoepelingen van de PKN en het 

RIVM en kijken positief naar dit besluit. Uiteraard zal weer gebruik 

gemaakt worden van de ‘kerkbezoekplanner’ om 30 personen te 

kunnen verwelkomen met daarbij de nodige inachtneming van de 
Corona maatregelen. Men mag daarnaast geen klachten hebben. Als 

een ouderling, lector of diaken zich op voorhand niet veilig voelt om 

fysiek bij de dienst aanwezig te zijn zal er van tevoren van zijn of 

haar bijdrage een opname worden gemaakt die vervolgens in de 

dienst vertoond wordt. Deze aanpak is ook in het Gemeenteberaad 
besproken en met instemming begroet. In dit Kerkelijk Contact wordt 

hierover nadere uitleg overgegeven.  

Het project Vogels van Hoop is zoals jullie wellicht weten inmiddels 

van start gegaan en de kinderkerk levert ook haar bijdrage aan dit 
project. De openstelling van de kerk om de Vogels van Hoop te 

bekijken leest u in de Nieuwsbrief en verder in dit Kerkelijk Contact 

en op de website.  

Wat ons nog de nodige zorgen baart is het 
achterwege blijven van de aanmelding van 

personen voor de invulling van de diverse 

vacatures. Als binnenkort alles weer (een 

beetje) normaal wordt is het wel fijn als er 
meer mensen zijn die het kerkenwerk op wat 

voor manier ook met ons willen 

ondersteunen. Misschien staat jullie voorkeur 

niet in het gevraagde lijstje dat elders in het 

Kerkelijk Contact wordt genoemd maar wil je wel graag iets doen, 
mail het mij dan, scriba@dorpskerkeelde.nl. Want meer 

betrokkenheid van onze gemeenteleden zou erg welkom zijn. Voor de 
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huidige Kerkenraad geldt dat we wel gemotiveerd willen blijven en 
dat kan alleen als we kunnen bouwen op de samenwerking en 

ondersteuning van vrijwilligers.  

Hoe fijn is het om nu te kunnen zeggen dat ik jullie binnenkort 

mogelijk weer zie in de kerk of bij een activiteit. Met de wetenschap 
dat dit het laatste nieuws uit de Kerkenraad voor de vakantieperiode 

is, wens ik iedereen van achter mijn laptop alvast een welverdiende 

vakantie. Geniet daarnaast van een beetje meer vrijheid en blijf 

gezond.  
 

Namens de Kerkenraad,  

Gea Kruit, scriba  

 
 

Kerkgangers welkom! 
Het is iets waar we al lang naar uitkijken: versoepelingen! Vieringen 

mèt kerkgangers en weer starten met vertrouwde activiteiten. 

Gelukkig dalen de besmettingscijfers en stijgen de vaccinatiegetallen. 

Nu konden we in de kerkenraad eindelijk eens besluiten dat er wèl 
iets mogelijk is. We zijn blij om te kunnen vertellen dat onze 

Dorpskerk (al is dat nog met allerlei regels omgeven) met ingang van 

13 juni weer kerkgangers kan ontvangen.   

 

Instemming van het gemeenteberaad 
De kerkenraad heeft besloten tot een aantal versoepelingen. De 

besluiten zijn genomen met behulp van de routekaart voor kerken 

(maatregelen per risiconiveau) en andere adviezen van het landelijk 

dienstencentrum. Hierbij hebben we ons niet laten leiden door de 
vraag wat er kan, maar door de vraag wat goed is om te doen of te 

laten. We vertrouwen erop dat we elkaars gezondheid blijven 

beschermen door ons allemaal aan de corona-regels te houden. We 

hebben ons besluit voorgelegd aan het gemeenteberaad van 20 mei 
en de aanwezigen bij het gemeenteberaad hebben ermee ingestemd. 

 

Wat we hebben besloten en: wat zijn de regels? 

Op 13 juni starten we met kerkdiensten waarbij kerkgangers welkom 

zijn. De vieringen zijn alleen toegankelijk voor ieder die zich vooraf 
aangemeld heeft. Aanmelden kan via kerkbezoekplanner (de link vind 

je op de website van de dorpskerk en in de nieuwsbrief) of via je 

contactpersoon. Je ontvangt bericht of er plaats is. 
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Wie klachten heeft blijft thuis en wie in de week na de viering corona 
blijkt te hebben, meldt in het bron- en contactonderzoek dat onze 

kerkdienst bezocht is. 

In de kerk geldt: 1,5 meter afstand, handen ontsmetten, mondkapjes 

op bij verplaatsingen, niet zingen en neuriën. 
Buiten de kerk gelden de regels voor het maximumaantal personen 

dat bij elkaar mag zijn zoals de regering aangeeft.  

Liederen: De opnames van liederen vinden nog steeds plaats in de 

week voorafgaand aan de viering. Tijdens de kerkdienst worden de 
liederen via het beeldscherm vertoond. Met ingang van 13 juni 

kunnen maximaal 4 zangers aanwezig zijn bij de opname van 

liederen.  

Kinderkerk: Op 13 juni is er ook kinderkerk. Kinderkerk start en 
eindigt in ‘t Loughoes. De regels zijn gelijk aan de regels op scholen.  

Ambtsdragers: De kerkenraad geeft ambtsdragers of andere 

medewerkers aan de dienst de gelegenheid om hun bijdrage van 

tevoren op te laten nemen. Die vertonen we in de kerkdienst via het 

beeldscherm. 
 

We hopen tijdens de kerkenraadsvergadering van juni tot meer 

versoepelingen te kunnen besluiten! 

 
Namens de kerkenraad, 

Erna Dros 
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De vlucht van de Kraanvogels 
In de Dorpskerk in Eelde hangt van Pinksteren tot half juli het 
kunstwerk Vogels van Hoop. Dit kunstwerk is ontstaan in Vries, waar 

honderden vrijwilligers samen werkten met Plaats de Wereld en 

kunstenares Mathilde Leonore om dit indrukwekkende papieren 

kunstwerk van 5500 kraanvogels te realiseren. Doel was een hoopvol 
teken te geven aan de kinderen van Tynaarlo. Het kunstwerk is 

woensdags, donderdags en vrijdags tussen 14.00 en 16.00 uur 

(coronaproof) te bezichtigen in de Dorpskerk in Eelde.  

In Japan staat de kraanvogel symbool voor hoop, geluk en een lang 

leven. Origamikraanvogels worden in het Verre Oosten gevouwen als 
gelukwens voor een ander, maar ook om solidariteit te tonen. Ook 

zou het contemplatieve vouwen rustgevend en dus goed voor je 

gezondheid zijn.   Het kunstwerk Vogels van Hoop is gemaakt om 

onze kinderen, juist in deze tijd, geluk en toekomst toe te wensen. 
Daarom bestaat het kunstwerk uit 5000 gevouwen kraanvogels als 

symbool voor hoop en toekomst voor de jeugd. Ook werden er 500 

witte kraanvogels toegevoegd, als symbool van onze goede wensen 

voor de kinderen die zonder ouders opgesloten zitten in 
vluchtelingenkampen in Zuid-Europa en die we een toekomst 

gunnen.    

Samen vouwen…1000 vogels of nog meer? Er wordt in de gemeente 

al druk gevouwen!! We bestellen steeds weer papier bij. Veel mensen 

worden geraakt door het praktische maakwerk en het gevoel 
verbonden te zijn. Er zijn al zoveel vogels dat we samen een eigen 

kunstwerk gaan maken! Daarnaast delen we de vogels uit, bij de 

bloemen en in het bezoekwerk. Als teken van hoop en kracht.  

 
Wil je kijken? Je bent heel welkom!  

De Dorpskerk in Eelde is elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 

14.00 en 16.00 uur open om het kunstwerk te bewonderen. Ook kun 

je er uiteraard zelf een kraanvogel maken of ophalen.  
 

Hoe vouw je een kraanvogel?  

Een kraanvogel maak je van vierkant Japans vouwpapier. Kijk naar 

dit filmpje op YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=z31CeGmlj5o. Of vraag een 

instructie op papier Zo vouw je stap voor stap een kraanvogel.  
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Vogels van Hoop 
De vogels staan symbool voor 

hoop. Hoop op een goede 

toekomst. Voor de kinderen (en 

mensen) hier in onze gemeente 
maar ook elders. Vanuit de 

Dorpskerk willen wij uitreiken 

en iets doen. De opbrengsten 

en giften vanuit het 
Kraanvogelsproject dragen wij 

over aan het project opvang 

voor gestrande vluchtelingen 

van Kerk in Actie. Draag jij ook 
bij? Giften in de bus of 

overmaken naar diaconie ovv 

kerkinactie. 

 

Dorinda Hijszeler 
 
 
 
 
 

Vouw je ook mee? 1000 vogels (of meer) 
We werken samen aan een kunstwerk. We hebben jou erbij nodig! 
We kunnen veel vouwers gebruikers, dus doe je mee? 

De kraanvogel vouwen is goed te leren. Er zijn instructies 

beschikbaar. En hulp in de buurt. En als je het eenmaal kunt, is het 

superleuk om te doen. Doe je mee?  
Ook zijn we nog op zoek naar oude fietswiel met spaken die we 

mogen gebruiken voor dit project. Heb je die nog liggen, graag! 

 

Vouwers....Meld je aan via dorindahijszeler@gmail.com of bel even 
0680070694 

 

  

mailto:dorindahijszeler@gmail.com
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Vesper,  avondgebed 
Ongeveer een jaar geleden (de tijd gaat snel, soms tergend 
langzaam) schreef ik over de avondgebeden. “Het aardige dat de 

muzikale bijdragen van Vincent van Laar steeds meer het karakter 

krijgen van een prachtig klein ‘orgelconcert’. En de manier waarop 

koster Peter Dijk alles zo zorgvuldig in beeld brengt, zodat het thuis 
of waar ook maar ‘ter wereld’ te volgen is”.  

Als steeds, inspirerend om te doen in harmonieuze samenwerking. 

Liturgie is een dode letter als er niet met hart en ziel leven in 

geblazen wordt. En daarbij heeft ieder een eigen plaats, koster, 

musicus, soms een dichter, soms een schilder, soms een cliniclown 
om de liturgie te laten ademen. Hoe sober is het dan om dat zonder 

verdere aanwezigen te doen, vooral het niet voluit kunnen zingen. We 

zien er vermoedelijk allemaal naar uit dat zowel de kerkdiensten als 

de vespers, vergaderingen, bijeenkomsten enzovoort weer gewoon 
vrijelijk bezocht kunnen worden. Net nu dat weer kan, stoppen de 

vespers de komende 3 zomermaanden.    

Jaarlijks wordt er ook altijd bijgepraat met de kerkenraad over de 

manier waarop de vespers een plaats hebben op de kerkelijke 
kalender. En de gedachte dat niet alleen de aanwezigen tellen en ook 

niet in deze tijd het aantal digitale ‘aanwezigen’. Plaats op de 

kalender heeft ook te maken met een plaats in het kerkelijk 

gemeenteleven. Naast de wekelijkse ochtenddiensten, hopelijk 

binnenkort gauw weer met het ‘sacrament’ van de koffie, hebben de 
vespers een andere kleur en inhoud en soberheid, die een wezenlijke 

rol kan spelen in de geloofsbeleving. Ochtenddiensten en vespers die 

elkaar kunnen aanvullen in zoeken naar bron en basis, geloof en 

gebed, danken en dienen, God en geest, loven en laven, zingen en 
spelen.  

Bijna vergat ik nog de plaats te noemen waar dit allemaal 

enthousiast, geestdriftig, geïnspireerd, met hart en ziel gebeurt. De 

Dorpskerk, van afstand en leeg al een juweel tussen de bomen. De 
herhalende klokken die de kraaien maar niet aan de kant krijgen. De 

stoelen momenteel voor de helft ongebruikt gestapeld, maar blijvend 

uitnodigend. De regen tegen de ramen, soms. De wind die langs de 

muren schuurt. Binnen beschutting tegen de zon. Het zuchtende 
orgel pas tevreden met vingervlugge handen en vaardig voetenwerk. 

De verdwaalde engelen tegen het plafond; ieder moment kunnen ze 

afdalen. De vanzelfsprekende preekstoel. Het stenen doopvont, het 

vult zich in een jaar om daarna opnieuw leeg te beginnen. De 

Heerenbanken momenteel zelfs zonder vrouwen. Hoe lyrisch de klank 
van het alsmaar niet, nog niet, bijna weer gezongen lied; alhoewel 

wekelijks met hooguit drie. Hoe mooi een leegte kan zijn om op de 
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hoogte te komen van een diep gevoel. Een gebed zonder woorden, 
toch verstaan, ongehoord. Deze schuilplaats voor bange harten. Deze 

herberg voor dolende zielen. Deze oeroude samenbinder, 

samenvinder van mensen. Altijd open, ook als de deur op slot zit. Om 

om te zien naar elkaar. In deze kerk heb ik jou ontmoet in de kerk 
blijf ik naar je uitkijken.  

 

Met hartelijke groeten om inspirerend ontmoeten 

Jaap Koopmans 
  

Gevraagd 
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zich betrokken willen 

voelen bij de Dorpskerk en het kerkenwerk.  

Binnenkort gaan we weer fysiek vergaderen en je bent welkom om 

een keer aanwezig te zijn bij een vergadering om te kijken of er iets 
voor je bij zit. 

We zoeken op dit moment nog een: 

• Ouderling jeugdwerk - kerkenraad 

• Ouderling pastoraat - kerkenraad 
• Diaken  - kerkenraad 

• Meerdere Notulisten. * - kerkenraad 

• Kerkrentmeester van het CvK. 

                                                                                                                                           

De Kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat de heer Peter 
Adams voor een periode van 2 jaar de taken van de penningmeester 

van het College van Kerkrentmeesters op zich neemt. 

Tevens zal Hielle Tillema op 30 mei worden bevestigd als ouderling 

van de kerkenraad.  In de kerkenraad van 18 mei is hij voorgedragen 
als voorzitter na zijn bevestiging.                                   

*We zijn echter wel dringend op zoek naar notulisten. Kom 

aanschuiven bij een vergadering en kijk of het iets voor je is. 

sriba@dorpskerkeelde.nl of bel 3091184. 

mailto:sriba@dorpskerkeelde.nl


 
12 

Paaskaars 2020 
Namens de werkgroep Pastoraat werd bij 
Tom Stellingwerf de Paaskaars van 2020 

bezorgd. Sinds dit voorjaar woont Tom met 

Atty in Groningen, waardoor zijn 

vanzelfsprekende aanwezigheid op het 
Eelder Kerkelijk Erf zal veranderen. 

‘Volkomen terecht dat Tom nu de Paaskaars 

krijgt’, zei iedereen die van dat plan hoorde.  

Hij was er door geroerd en er erg blij mee. 

Dat laat bijgaande foto zien.  
 

Sedert de beginjaren 90, dus meer dan 25 

jaar, was Tom betrokken bij de gemeente in 

diverse functies: hij was jarenlang lid van de werkgroep Liturgie, later 
de taakgroep Eredienst. Hij was ruim vier jaar ouderling Eredienst. 

Zijn expertise op dat gebied werd zeer gewaardeerd. Daarnaast was 

hij een aantal jaren lid van de kindernevendienstgroep in de tijd dat 

zijn kinderen daar ook regelmatig heen gingen.  
 

Verder was hij mede-kartrekker van de organisatie van de vespers, 

die hij ook vaak zelf leidde. Na een poos van afwezigheid van de 

vespers heeft Tom het met een aantal gelijkgestemden toch weer 

nieuw leven in geblazen en zijn de vespers zelfs in coronatijd 
doorgegaan.  

 

Maar het meest bekend zal hij voor de meeste gemeenteleden zijn als 

lector: zijn prettige, rustige en mooie stem bij het voorlezen, we 
zullen het missen.  

 

Dankjewel, Tom, voor je inzet voor de gemeente in de afgelopen 

kwart eeuw! 
 

En namens Tom: dank!  En aan iedereen in Eelde een hartelijke 

groet, ook van Atty.  
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Website Dorpskerk 
Onze website is al jaren een belangrijke bron voor informatie van, 
door en over ons gemeente zijn. Daarbij is het van belang dat de 

informatie steeds actueel is en blijft. Het redactieteam dat daarvoor 

zorgdraagt is onlangs aangevuld met een vierde persoon.  

 
Het team bestaat nu uit de volgende personen: 

▪ René Glade; 

▪ Jack Schoo; 

▪ Hielle Tillema en 

▪ Tom van der Velde 

 
Binnen het redactieteam is een onderlinge taakverdeling afgesproken. 

Jack en Hielle zorgen voor de inhoud van de website en de opmaak 
van de artikelen. 

 

René houdt zich bezig met de techniek van de website en 

ondersteunt Jack en Hielle naar behoefte. 
 

Tom doet de fotoredactie en heeft een coördinerende rol in het 

geheel. Hij zal op termijn zich terugtrekken uit de redactie.  

 
Artikelen voor de website kunt u mailen naar 

webredactie@dorpskerkeelde.nl  

 

Namens de webredactie, 

Tom van der Velde 
 

mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl


 
14 

Kerkvervoer 
Binnenkort hopen we dat het ook weer mogelijk is om gebruik te 
maken van Kerkvervoer naar de kerkdiensten. 

Ook hier gelden de Coronaregels en dus vinden we het nu nog te 

vroeg. 

De 1,5 meter afstand is hierbij niet mogelijk. 
Zodra er meer versoepelingen komen kunt u contact opnemen met 

Harry Koops. 

tel.: 050 - 3094908        mobiel: 06 -53825094. 
 
 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 
vrijdag 27 augustus, 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.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Van de diaconie 
Het jaar 2020 ligt alweer ruim achter ons. Financieel is, nadat diverse 
mensen ernaar hebben gekeken, het jaar ook afgerond. 

Het gehele jaar stond in het teken van corona, zo ook voor de 

diaconie. 

Begroot voor 2020 was een negatief resultaat van bijna €4.000 
Uiteindelijk is gebleken dat het verlies is meegevallen. Een klein 

verlies van ruim €200 is het geworden.  

Verheugd kan ik mededelen dat ondanks, of wellicht wel dankzij de 

pandemie, de opbrengsten in de vorm van giften en overboekingen 

met bijna 25% zijn gestegen. Dat is een mooie opsteker voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij de Dorpskerk. 

Uiteraard stijgen bepaalde kosten en uitgaven wel mee, maar we 

hebben met elkaar een resultaat geboekt, waar we trots op mogen 

zijn  
De saldi van onze banktegoeden zijn iets gestegen en omdat de 

schuld op balansdatum ook iets hoger is dan vorig jaar door een 

afrekening is het vermogen zo goed als gelijk gebleven.  

We gaan vrolijk op deze voet verder en hopelijk wordt 2021 
vergelijkbaar.  

 

Met financiële groet, 

Wichard Bouma, penningmeester CvD 
 

 

Verheugd en dankbaar willen we mededelen dat we een bijzondere 

gift van liefst € 1.000 mochten ontvangen voor ons ZWO project in 
Colombia 
 

 

Groene Kerk 
Groene kerk spotlight: Adib en Nadia Khalaf 

In deze bijdrage komen mensen aan het woord die kleine (of grotere) 

stappen naar een duurzame wereld. Door de verhalen maken we 

zichtbaar wat je zelf kunt doen in jouw situatie. 
 

Het is woensdag aan het begin van de avond als ik van Groningen 

naar Paterswolde rijd. Het is verbazend donker voor dit tijdstip in mei 

en verbazend nat. Verbazend koud ook….Ik ga naar Adib en Nadia 
Khalaf. Vorig jaar hadden zij hun volkstuin bij het Oosterland laten 
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zien (toen was het wél zonnig) en ik kijk mijn ogen uit. “Allemaal 
biologisch” hadden ze gezegd. Het kán dus wel… 

’s Middags stuurt Nadia mij al een paar appjes van de tuin: 

aardbeien, kruiden en sla en een bouwsel dat er weldoordacht uitziet, 

maar waar ik de bedoeling niet kan doorgronden. 
Bij Adib en Nadja aan de koffie wordt het me al snel duidelijk. Het is 

zo’n slecht voorjaar, vertellen Adib en Nadia, de planten groeien bijna 

niet. Op de tuinbonen na dan. Veel planten komen helemaal niet op, 

of ze zijn veel kleiner dan anderen. De regen heeft ervoor gezorgd 
dat alle komkommerplanten verlept zijn en andere planten 

overleefden de vorst niet. De slakken deden de rest. Kortom: veel 

moet voor een tweede keer ingezaaid worden, of misschien wel een 

derde keer.  
Het leven van de tuinier gaat niet 

altijd over rozen…. 

Op de vele regen en de kou hebben 

Adib en Nadia wel wat gevonden. Ze 

hebben een soort tent gebouwd met 
plasticfolie dat ze van boven af over 

de planten kunnen laten. Zo krijg je 

een soort mini-broeikas, die de 

warmte binnen- en het water buiten houdt. 
Als ik vraag wat er zoal in de tuin sta, dan sta ik met mijn oren te 

flapperen: vele soorten sla, waaronder Syrische, rode én witte 

aardbeien (omdat de kleinkinderen die zo lekker vinden), 

aardappelen, uien en palmkool (ik had er nooit van gehoord…) en 
allerlei kruiden. En dan heb ik ongetwijfeld de helft nog niet 

genoemd.  

Adib vertelt dat de tuinen lang niet zoveel opbrengen als die in Vries 

in Zuidlaren. Blijkbaar is de grond slechter. “Maar waarom 

biologisch?” Vraag ik. 
Op de volkstuinen mogen geen chemicaliën worden gebruikt, legt 

Adib uit. Maar je wilt toch ook geen gif in je lichaam? Een paar jaar 

geleden regende het heel erg in augustus. De riolen uit de hele 

omgeving stroomden toen over en dat kwam allemaal op een deel 
van de volkstuinen terecht. Adib had een monster van de grond laten 

onderzoeken. Het was chemisch zó verontreinigd dat de groenten niet 

meer gegeten mochten worden, de grond moest afgegraven worden 

en er moest nieuwe grond opgebracht worden.  
Zo kwetsbaar is grond dus…  

Géén chemische middelen op je tuin dus, is wat Adib en Nadia me op 

het hart binden. En het is ook helemaal niet nodig, volgens hen. Je 

kunt je tuin ook bemesten met koemest. Die is er ook van biologische 
bedrijven; dan zit er ook geen antibiotica of andere medicijnresten in 
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de mest. Het afval in de keuken dat je anders in de groene kliko 
gooit, kan op de composthoop en kun je het volgende jaar gebruiken 

om de tuin mee te bemesten. Dit jaar kweken Adib en Nadia lupine: 

dat zorgt voor meer stikstof in de bodem. Die stikstof haalt de lupine 

uit de lucht, dus dat is puur kringloop. Maar er zijn ook ander 
middeltjes. Eierdoppen zorgen voor kalk in de bodem. Planten die 

slecht groeien kun je bijmesten met water waar je gedurende een 

paar dagen bananenschillen in hebt laten liggen. Mengsels van in 

water getrokken ui, knoflook, scherpe paprika en sinaasappelschillen, 
waar een heel klein beetje natuurlijke zeep aan toegevoegd wordt om 

het goed over de bladeren te laten verspreiden helpen tegen 

bladluizen en mieren hebben de pest aan kaneel….  

Zelfs brandnetel kan opgelost in water (“het moet goed stinken”) 
wonderen doen in de tuin. 

Hoopvol vraag ik of je ook iets nuttigs kunt doen met zevenblad. Dat 

plantje maakt dankbaar gebruik van alle ruimte die ik met rust laat 

en groeit welig in mijn tuin…. 

“Zo snel mogelijk eruit trekken, liefst met wortel en al, anders groeit 
het alleen maar verder”, is het onverbiddelijke antwoord. Gelukkig 

weet ik dat ik er in ieder geval stamppot van kan maken.  

Vorig jaar toen ik bij Adib en Nadia in de tuin stond, vroegen ze mij of 

ik een gebed voor de tuin wilde doen. Het overviel mij toen een 
beetje: ik had nog nooit voor een 

tuin gebeden. Maar het heeft me 

wel aan het denken gezet: wij zijn 

zo gewend dat er wel eten in de 
supermarkt ligt, dat we er 

nauwelijks bij stilstaan dat het 

telen van groente niet altijd goed 

gaat. Niet in het groot – kijk naar 

natuurrampen, die hele oogsten 
verwoesten – maar ook niet in het klein. We hadden natuurlijk niet 

voor niets een biddag en een dankdag voor het gewas. Adib en Nadia 

weten het als geen ander: vroeger in Syrië op de boerderij waar 

allerlei granen en alle mogelijke vruchten geteeld werden. En nu dit 
groentetuin; het zorgt er wel voor dat je ziet hoe afhankelijk je bent. 

Van het weer: de temperatuur, de regen, de wind. Van de grond en 

van het bodemleven. Het enige wat je zelf kunt doen is goed zorgen 

voor de grond en voor de planten in je tuin. In de hoop dat je tuin je 
ervoor teruggeeft wat je nodig hebt. Het is zorgen voor Gods 

schepping en God vragen of Hij dat wil zegenen. 

 

Bert Broers 
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Woorden voor…. 
In de eredienst van 30 mei namen we afscheid van Erna Dros als 
voorzitter van de kerkenraad. Daarnaast werd Hielle Tillema 

bevestigd als ouderling. Hij neemt de voorzittershamer over van 

Erna. 

Als vicevoorzitter van de kerkenraad bedankte Jan Reinder Fransens 
Erna voor haar inzet en verwelkomde hij Hielle als nieuwe voorzitter 

met de onderstaande woorden: 

  

Beste Erna, 

 
We nemen vandaag nog geen afscheid van jou als ouderling, maar 

wel als voorzitter van de kerkenraad. Want nu Hielle vandaag is 

bevestigd, zal hij de taak van voorzitter van jou overnemen.  

 
Toen we, 4 jaar geleden, als kerkenraad op zoek waren naar een 

voorzitter gaf jij aan dat je de rol graag wilde invullen. Uit alle 

gesprekken bleek dat je zeer gemotiveerd was om een goede 

invulling aan het voorzitterschap te geven. 
 

Dat we destijds een goede keuze hebben gemaakt blijkt wel uit de 

reacties van kerkenraadsleden en oud-kerkenraadsleden die jou als 

voorzitter hebben meegemaakt. De volgende kenmerken komen 

bovendrijven: 
 

• Je geduld en je vermogen om te verbinden. 

• Je positieve instelling: zelfs aan een misser weet jij een 

positieve draai te geven 
• De manier waarop je vergaderingen leidde wordt alom 

geroemd: goed voorbereid, soepel en ontspannen, goed 

luisterend en tenslotte de conclusie goed samenvattend. En 

daarbij bewaakte je streng de tijd.  
• Je oog voor de kerkenraadsleden persoonlijk, en je vermogen 

om ze het gevoel te geven allemaal tot hun recht te komen. 

• Je straalt rust en integriteit uit, bent charmant en sympathiek. 

En bij dit alles blijf je bescheiden.   
 

Terugkijkend is er, zoals altijd wanneer je terugkijkt, toch best veel 

gebeurd! De verwoording van kerkenraadsstandpunten, maar ook 

van moeilijke boodschappen naar de gemeente (want helaas, die 

moesten ook gebracht worden), deed je altijd met veel gevoel en 
heel zorgvuldig.  
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Hoewel het niet altijd makkelijke jaren waren, en dan denken we niet 
alleen aan het afgelopen coronajaar maar ook aan gebeurtenissen in 

je familie, ben je stevig en zacht overeind gebleven. 

 

Je blijft nog een tijdje ouderling, en neemt daarin af en toe 
verantwoording als ouderling van dienst. We zullen te zijner tijd nog 

afscheid van je ouderlingschap nemen, met de bijbehorende bos 

rozen. Maar vandaag komt er een mooie bos bloemen naar je toe. 

 
Dankjewel voor je inzet in de afgelopen jaren. 

 

 

Beste Hielle, 
 

We zijn verheugd dat jij de taak van voorzitter van de kerkenraad op 

je wilt nemen. Je neemt veel ervaring mee vanuit je rol als scriba die 

je naast de vorige voorzitter vervulde. En we kennen je als een zeer 

betrokken gemeentelid. De kerkenraad is blij dat je haar voorzitter 
wordt, heeft die keuze unaniem gemaakt en gunt jou deze plek in 

onze gemeente, én gunt onze gemeente jou op die plek. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
20 

Vanuit de diaconie 
Het voorjaar staat in het teken van twee grote acties De ZWO actie 
en de zomeractie. Tijdens de vergadering op 3 mei kwam de eerste 

actie aan bod. Wie maakt een folder, wanneer moet deze af zijn, wie 

zorgt voor de adressenlijst en wanneer wordt alles geprint, gevouwen 

en bezorgd? Ik vind het altijd mooi om te zien hoe we hier als team 
werken aan onze diaconale opdracht. Als u dit stukje leest heeft u de 

folder met acceptgiro, als het goed is, al in de bus gevonden. 

De zomeractie komt aan bod tijdens ons overleg op 31 mei. Daarover 

vast meer in het KC van september.  

Onze penningmeester had goed nieuws. Ondanks (of dankzij) de 
corona pandemie hebben we in 2020 meer giften ontvangen dan 

begroot. We hebben het jaar dan ook beter afgesloten dan van 

tevoren begroot. De kascommissie heeft de financiële stukken 

inmiddels goedgekeurd en ze zijn gepresenteerd op het 
gemeenteberaad.  

Naast de standaard agendapunten hebben we ook gesproken over de 

bezetting van de diaconie.  Momenteel hebben we 5 diakenen 

waarmee we de alle activiteiten goed aankunnen. Op termijn hebben 
we zeker versterking nodig. Daarom hebben we al een paar acties 

afgesproken. Mocht je/ u interesse hebben, laat het weten. Veel tijd 

kost het echt niet en het werk in de diaconie is naast leuk ook vooral 

dankbaar. 

Door de Corona crisis is de aandacht voor de vrijwilligerspool wat 
naar de achtergrond verdwenen. In de praktijk worden er nog wel 

wat kleine klusjes uitgevoerd. Hopelijk kunnen we na de zomer weer 

echt aan de slag. Dus aarzel niet als u/ je hulp nodig hebt bij het 

uitvoeren van een (kleine) klus en bel om mail ons. De gegevens 
staan achter in deze KC. 

Tenslotte nogmaals aandacht voor de soepverkoop voor de 

voedselbank door onze kosters. Het is nog mogelijk om op 9 en 23 

juni soep op te halen. Je/u kunt dan meteen nog levensmiddelen 
inleveren voor de voedselbank. De soep graag uiterlijk op maandag 

7/ 21 juni voor 12 uur bestellen bij de kosters. 

(koster@dorpskerkeelde.nl).   

 
Met een vriendelijke groet, 

Jan Reinder Fransens 

 

 

 
 

 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Dank 
 
Beste allen van de kerk, 

  

Zaterdagmiddag werden mijn vader en ik blij verrast met 2 

ongelooflijke  mooie bossen bloemen. 
Het kwam als een verrassing en gisteravond heb ik een van de 

bossen meegenomen naar mijn woonvorm in Haren, zodat we 

allemaal kunnen genieten van de bloemen. 

Dank voor de bloemen. 

Groeten Roald 
  

Ook voor mij kwam dit als een grote verrassing. Het heeft mij goed 

gedaan. 

Dank jullie wel, 
Wilko van Niejenhuis 

  
  

In een tijd van veel verdriet en spanning, was daar het meeleven uit 

de kerk. In de vorm van bloemen, een kaart met namen, en …. een 

luisterend oor. Dit heeft ons goed gedaan.  
Hartelijk dank,  

 

Dhr. en mw. Hogewerf. 

  

 

 
Wij zijn erg onder de indruk en geraakt, 
door het medeleven en de aandacht die we 

van jullie hebben gekregen gedurende de 

dagen na het overlijden van Wim. 

De ontroerende en liefdevolle kaarten, 
bezoekjes, telefoontjes en bloemen 

hebben ons heel goed gedaan. Wij hebben 

ervaren hoe we met elkaar in verbinding 

staan en elkaar tot steun konden zijn. 

Daar zijn wij jullie allen dankbaar voor. 
 

Lieve groeten van Fine Faber - van der 

Baaren ook namens onze kinderen en 

kleinkinderen. 
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Ik liep op het strand 
 
IK LIEP OP HET STRAND. 

IK ZAG VELE SCHEPEN OP WEG NAAR EEN HAVEN. 

IK HOORDE DE WIND, DE BRANDING, HET OPKOMENDE GETIJ. 

IK VOELDE HET ZAND EN SCHELPEN AAN MIJN VOETEN. 
 

IK LIEP IN HET BOS. 

IK ZAG DUIZENDEN KEUREN: GROEN, BRUIN EN ROOD. 

IK HOORDE DE VOGELS ZINGEN EN NAAR ELKAAR ROEPEN 

IK VOELDE HET ZACHTE MOS EN DE VARENS 
 

IK LIEP IN DE POLDER. 

IK ZAG DE MOLENS, MOLSHOPEN EN GEMALEN. 

IK HOORDE DE KIKKERS KWAKEN IN ELKE SLOOT. 
IK VOELDE HET WIJDSE LANDSCHAP. 

 

IK LIEP IN DE STAD. 

IK ZAG DE MENSEN: DRUK EN GEHAAST. 
IK HOORDE DE MARKTKOOPLUI ROEPEN VAN KORTING EN LAGE 

PRIJZEN 

IK VOELDE DE AFSTAND TOT ELKAAR. 

 

IK LIEP EN HET PARADIJS, DE HOF VAN EDEN. 
IK MOCHT DAT EVENTJES VAN GOD. 

IK ZAG MOZES, LUTHER, STAUFFENBERG MAAR OOK MIJN BEIDE 

OUDERS. 

IK HOORDE BAZUINEN KLINKEN EN TROMPETTEN SCHALLEN. 
IK VOELDE ME KLEIN EN WENS DAAR LATER OOK TE ZIJN. 

 

EN GOD DAN? 

HIJ ZIET ONS EN KIJKT NAAR ONS OP AARDE. 
HIJ HOORT ONS IN BLIJDSCHAP EN VERDRIET. 

HIJ ROEPT ONS, WEES ER VOOR ELKAAR. 

 

 
                                                           HEIN VAN ASSEN. 
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 
gemeente naar: 

 

25  april   Wilco en Roald van Niejenhuis 

2    mei    dhr. en mevr. Jan en Gea Westerhof 
9    mei    mevr. G. Hulzebos – van Bergen 

16  mei    dhr. en mevr.  Hogewerf – van der Naalt 

23  mei    mevr. F. Faber-  v.d. Baaren  

 

In herinnering  
Naam:  Geboortedatum: Overleden:  
Mevr. M.W. Knigge – Knibbe 27-09-1922 06-05-2021 

Mevr. T.H. Kuiper – Kuipers 21-02-1930 20-05-2021 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde je bewaren. 

In de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten. 

In Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: van:  naar: 
Dhr. J.A. Nuiver Hooiweg 70 Hooiweg 18/140 

 

Vertrokken: 

Fam. E. van Abs – Knigge Eelderwolde Appingedam 
Fam. H.C.P. Venema – Meles Eelde Zwiggelte 

Mevr. M.F. Klooster – v. Hilten Paterswolde Zuidlaren 

Fam. J.M. Katoele – Elling Beilen Hooghalen 
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Puzzel 
Nu heb ik een letter Sudoku puzzel gemaakt, die gaat als volgt: het 
diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen 

van elk 9 vakjes. Het diagram van 9 X 9 is nog eens onderverdeeld in 

blokjes van elk 3 X 3 . 

In elk vakje moet je één van de gegeven letters invullen. 
Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk 

blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. 

De letters in de vakjes 1 t/m 13 is de oplossing. 

Veel plezier. Ina Rawée. cgrawee@gmail.com 

 

 K 
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De oplossing van de mei puzzel was: vreemde talen 
 

1.vos, deel, voedsel  2.kin, star, riskant   3. aan, zeem, eenzaam    

4.  jet, teen, etentje  5. men, rots, monster  

6. die, rust, duister  7. els, teut, eetlust  8. rit, neer, terrein 
9. met, gaaf, afgemat  10. ges, laat, laagste  11. nat, geel, 

elegant   12. bis, laan, nasibal. 

 
 

 
 
 

 

Vreest niet, zegt de Heer 365 keer in de Bijbel. 
Ziet, ik kom spoedig. 

 
Groet van Charlotte Teding-van Berkhout 
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Collecteopbrengsten 
Hieronder ziet u een weergave van de opbrengsten van giften via 
GIVT en collectebonnen. Giften gestort op bankrekening van diaconie 

en / of kerkrentmeesters zijn hierin niet opgenomen. Deze 

rekeningnummers staan in het colofon van Kerkelijk Contact. In april 

is een bijzondere gift van 1000 euro binnengekomen op rekening van 
de diaconie met de ZWO als aangegeven bestemmingsdoel. Diaconie 

en kerkrentmeesters zijn blij met elke gift, groot of klein, die ze 

ontvangen. Alle gevers en geefsters hartelijk dank. Giften 

binnengekomen via GIVT op de doordeweekse dagen komen ten 

goede aan het collectedoel van de voorgaande zondag. 

 
2021 COLLECTEDOEL    SUBTOTAAL   TOTAAL  

4-apr WERELDDIACONAAT D € 67,20  

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 36,70  

        € 103,90 

11-apr ONDERSTEUNING 

VOEDSELBANK 

D € 91,20  

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 21,20  

        € 112,40 

18-apr PLAATSELIJKE 
ONDERSTEUNING 

D € 118,90  

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 44,40  

        € 163,30 

25-apr BINNENLANDS DIACONAAT D € 75,40  

  INSTANDHOUDING EREDIENST K € 42,40  

        € 117,80 

Collectes voor de komende periode zijn de volgende: 

 
 DIACONIE KERKRENTMEESTERS 
 6 juni KERK IN ACTIE: WERELDDIACONAAT INSTANDHOUDING 

EREDIENST 

13 juni ZWO PROJECT VAN DE DIACONIE INSTANDHOUDING 

EREDIENST 
20 juni KERK IN ACTIE: NOODHULP INSTANDHOUDING 

EREDIENST 

27 juni PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING INSTANDHOUDING 
EREDIENST 

4 juli KERK IN ACTIE: BINNENLANDS 

DIACONAAT 

INSTANDHOUDING 

EREDIENST 
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Colofon 
      
 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  Kerkelijk Contact   (KC) is een uitgave van   
de  Protestantse gemeente te Eelde - 
Paterswolde. Het KC  verschijnt op de  
eerste zaterdag van de maand (behalve in  
juli en augustus)   
  Centrale  redactie   Editha Huisman,  
Hannah Matter, Johan Matter, Joke  
Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman,  
Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der  
Velde   
  Kopij   voor KC uiterlijk 8 dagen voor het  
verschijnen (bij voorkeur) indienen via   
   cr@dorpskerkeelde.nl   
Kopij op papier via ’t Loughoes (ovv CR)   
Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde   
  Internet   
Facebook:  @dorpskerkeeldepaterswolde   
Website:   www.dorpskerkeelde.nl   
  Drukwerk   Peter Dijk ( 06) 5288 7709   
  Bezorging   Jaap Jochemsen ( 050 ) 3092663   
  Abonnement   
Er wordt een bijdrage van €   17,50 per jaar  
gevraagd. Abonnementenadministratie    
Anke Crielaard (050) 309 5482   
   kerkburo@dorpskerkeelde.nl   
  Copyright   van teksten, foto's, grafische  
voorstellingen etc. van alle communicatie  
in druk en/of langs elektronische weg  
berust bij de Protestantse gemeente  
Eelde - Paterswolde. Deze   mogen zonder  
schriftelijke toestemming van de centrale  
redactie niet worden overgenomen,  
gedownload, openbaar worden gemaakt  
of worden vermenigvuldigd.   
  Disclaimer   De centrale redactie heeft de  
vermelde informatie in elke uitgave van  
KC en via elektronisc he weg zorgvuldig  
en naar beste weten samengesteld.  
Niettemin is het mogelijk dat de  
aangeboden informatie niet volledig of  
niet juist is. De Protestantse gemeente  
Eelde - Paterswolde, de centrale redactie  
en auteurs aanvaarden geen enkele  
aansprakelijkheid  voor schade, van welke  
aard dan ook, die het gevolg is van het  
gebruik van informatie in uitgaven van  
KC en/of langs elektronische weg   

Koster & Beheerder ‘t Loughoes   
Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308   
   koster@dorpskerkeelde.nl   
  Predikant & Kerkelijk werker   
Spreekuur in ‘t Loughoes wo 09:00 - 12:00u   
Ds. Kaj van der Plas   (0 6) 4713 5300   
   ds.vanderplas@gmail.com   
(pastoraat wijk 1 & 7)   
Bert Broers   (06) 5102 2449   
   b.broers1@gmail.com   
(pastoraat wijk 2 t/m 6)   
  Kerkenraad   
Voorzitter   : Hielle Tillema   
Scriba   :  Gea Kruit   
   scriba@dorpskerkeelde.nl   
  College van Kerkrentmeesters   
Voorzitter   : Kees - Jan Antuma   
Penningmeester   : Peter Adams   
Secretaris   : Agnes Bardewee   
   cvk@dorpskerkeelde.nl 
  Diaconie   
Voorzitter:    : Jan Reinder Fransens   
Penningmeester   : Wichard Bouma   
Secretaris   :  Greet Hartman   
   diaconie@dorpskerkeelde.nl   
Vrijwilligerspool   :   Jan Reinder Fransens   
(06) 8313 8891  ma t/m vr 18.00 - 20.00u   
  Ledenadministratie - adreswijzigingen   
Anke Crielaard (050) 309 5482    
   kerkburo@dorpskerkeelde.nl   
  Gegevensbescherming - privacy   
Tom van der Velde   
   coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl   
  Financiële administratie   
Bertus Beelen  (06) 1321 9556   
   administrateur@dorpskerkeelde.nl   
  Bankrekeningen   
Diaconie   : NL20 RABO 0315 8091 91   
tnv Diaconie Prot.gem.Eelde - Paterswolde  
(voor alle bijdragen -   ovv de bestemming)   
ZWO - werkgr.   : NL22 RABO 0373 7402 71   
tnv Z.W.O. werkgroep Eelde   
Kerk   tnv Prot.gem.Eelde - Paterswolde   
Algemeen   : NL95 RABO 0373 7342 04   
Kerkbalans   :  NL98 RABO 0373 7342 47   
Andere bet.   :   NL37 RABO 0315 8027 74   
(ovv  de bestemming: vrijwillige bijdrage,  
collectebonnen [aantal, soort], etc.)   
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