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Kerkdiensten in de komende periode
Datum:

Tijd:

Voorganger:

Bijzonderheden:

05 sept.

10.00 uur

ds. Kaj v.d.Plas

Avondmaal

12 sept.

19.00 uur

ds. Kaj v.d.Plas

19 sept.

21.30 uur

Kaj v.d.Plas
Bert Broers

Start zondag

26 sept.

10.00 uur

Ds Kaj v.d.Plas

26 sept.

19.00 uur

Vesper

Afscheid en
bevestiging / KK
liturgen

03 okt.

10.00 uur

ds. Kaj v.d.Plas

KK

I.v.m. de Coronamaatregelingen blijft aanmelden verplicht.
Zingen is weer toegestaan.
KK:
A:
JK:
C:

Kinderkerk en Kinderoppas
Avondmaal/maaltijd van de Heer
Jeugdkerk
Cantorij/Projectkoor

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via
www.kerkomroep.nl
en kunnen nadien bekeken en gedownload worden.
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Van de redactie
Dit is weer het eerste Kerkelijk Contact na de zomervakantie en het
valt dit jaar samen met het Corso weekend. Helaas kunnen we nog
geen ‘normaal’ Corso vieren in ons dorp, maar er is gelukkig een mooi
alternatief programma bedacht, waarbij we toch de mooie bloemen in
verschillende kleuren kunnen bewonderen.
In dit KC is er aandacht voor Nieuws uit de Kerkenraad. De kinderkerk
gaat vanaf oktober weer van start en is nog op zoek naar mensen die
willen helpen bij de kinderkerk. De Diaconie is op zoek naar
vrijwilligers voor de voedselbank en de Kerkenraad is op zoek naar
enthousiaste notulisten.
Nieuwe vrijwilligers voor de verschillende taken binnen onze kerkelijke
gemeente zijn dus van harte welkom!
Namens de redactie,
Hannah Matter
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Nieuws vanuit de Kerkenraad
In de eerste vergadering na de zomervakantie kijken we uit naar de
nieuwe activiteiten die het komend seizoen weer mogelijk zijn. We
vergaderen gelukkig weer fysiek in ’t Loughoes en wisselen daarnaast
onze belevenissen uit van de afgelopen periode. En waar kunnen we
het dan beter over hebben dan over de versoepelingen waar we
allemaal zo naar uit kijken. Als we de routeplanner van de PKN er bij
pakken is er weer meer mogelijk en daarom willen we geleidelijk aan
gaan versoepelen. Dat betekent dat we weer als bezoeker in de kerk
mogen zingen. Het tonen van een QR code of registratie bewijs dat je
bent gevaccineerd is wel gewenst. Daarnaast blijft de 1,5 meter
onderlinge afstand en het gebruik van mondkapjes bij het verplaatsen
nog even van kracht. Er zijn dus versoepelingen maar wel met enkele
aanpassingen. Ik denk dat dat geen enkel probleem hoeft te zijn om de
diensten in de Dorpskerk bij te wonen.
Meer en uitgebreider nieuws in het Kerkelijk Contact is er over de
startzondag die anders wordt dan voorgaande jaren en spreken we
daarom van een startmaand. Het hoofdthema is “ Van U is de
toekomst” en start op zondag 19 september en is verder verdeeld over
4 weken.
De Kerkenraad is blij te kunnen meedelen dat José Groenboom het
ambt van ouderling op zich wil nemen. In de dienst van zondag 26
september nemen we afscheid van de Erna Dros als ouderling en zal
José Groenboom vervolgens worden bevestigd.
Een mooie start dus van het nieuwe seizoen. We hopen dan ook jullie
met meer dan 30 personen in de kerk te mogen begroeten zodra de
versoepelingen worden uitgebreid. Tot zolang moeten we nog zoals
gezegd de 30 bezoekers wel registreren en ons houden aan de toch
wel beperkte maatregelen. Kijk verder vooral regelmatig op de website
van de Dorpskerk of lees het in de Nieuwsbrief die binnenkort ook weer
uitkomt.
Tot slot kan ik melden dat de kinderkerk en de jeugdkerk weer
beginnen op zondag 26 september. Uiteraard is er op de startzondag
op 19 september ook een programma voor de kinderen.
Het belooft een mooi winterseizoen te worden en ik heb goede hoop
dat we binnen niet al te lange tijd weer meer mogen versoepelen ook
al zullen we nog een tijdje rekening moeten blijven houden met de
onderlinge afstand.
Namens de Kerkenraad
Gea Kruit, scriba
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Kinderkerk seizoen 2021/2022
Zoals iedereen heeft ook de kinderkerk een lastige tijd achter de rug.
Met vallen en opstaan hebben we geprobeerd om het afgelopen jaar
als kinderkerk iets voor de kinderen te kunnen betekenen. We hebben
vooral veel berichtjes gestuurd per e-mail naar de ouders van de
kinderen, om toch iets van de verhalen die ook in de (online)
kerkdiensten werden verteld beschikbaar te stellen voor de kinderen.
Hiermee probeerden we een handreiking te bieden aan de ouders om
het wat gemakkelijker te maken toch iets mee te geven aan de
kinderen over het samen kerk zijn. Maar gelukkig hebben we toch ook
een aantal keer kinderkerk kunnen houden in ’t Loughoes, hebben we
afscheid kunnen nemen van de kinderen van groep 8 en hebben we
zelfs een kerstviering kunnen houden in de kerk. Voor het komende
seizoen hopen we weer vaker bij elkaar te kunnen komen. De planning
is dat we de kinderkerk weer opstarten op 26 september. We hopen
dat we iedere week weer kinderkerk kunnen houden in ’t Loughoes. We
zijn overigens nog dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen
bij de kinderkerk. Het werk houdt in dat je ongeveer 1x per 5 weken
tijdens de gewone kerkdienst samen met de kinderen naar ‘t Loughoes
gaat om daar op eigen wijze iets met het thema van die zondag doet
samen met de kinderen. We proberen daarbij altijd met twee
volwassenen aanwezig te zijn zodat je er niet alleen voorstaat en we
maken gebruik van goede hulpmiddelen zoals “Bijbelbasics” waarin in
principe een volledig kinderkerk programma staat uitgewerkt. Lijkt het
je wat en wil je graag wat meer informatie, neem dan even contact
met mij op.
Hartelijke groet namens de kinderkerk
Sjoerd Alkema
tel: 0611043804
mail: sjoerd@familie-alkema.nl of kinderkerkeelde@gmail.com
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Vanuit de diaconie
Hierbij een terugblik op de laatste twee vergaderingen voor de zomer.
Naast de gebruikelijke agendapunten kregen de volgende punten onze
aandacht:
• In de afgelopen maanden hebben we ons bezig gehouden met
de zomeractie. Alle cliënten van de voedselbank Zuidlaren
ontvingen namens de diaconie een waardebon voor een
supermarkt. Op deze manier kregen ze een lichtpuntje in deze
vakantieperiode.
• Ook is er aandacht geschonken aan de “ actie vakantietas” en
hebben we samen met de diaconieën van de protestantse
kerken van Vries en Zuidlaren hier vorm aan gegeven. Deze
actie werd gesponsord door de plaatselijke zwembaden en een
aantal plaatselijke ondernemers. Zo konden we vele kinderen
blij maken met een vakantietas vol verrassingen.
• Voor de ZWO-actie voor Colombia wordt gul gegeven. Op dit
moment is de opbrengst € 2.700,--.
Door de ontvangen giften en bijdragen voor gehouden acties ervaren
we de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk.
Daarvoor onze hartelijke dank!
Met een hartelijke groet,
Greet Hartman
Wij helpen de Voedselbank, helpt u mee?
De vrijwilligers bij de Voedselbank delen wekelijks voedselpakketten
uit aan mensen die dat hard nodig hebben. Wij vinden het belangrijk
dat ook onze kerk het werk van de Voedselbank ondersteunt door de
inzameling van producten. Helpt u mee?
U kunt houdbare levensmiddelen en
andere producten inleveren bij ’t
Loughoes. Bij de ingang staat een krat
waarin u uw producten kunt deponeren.
Hierbij kunt u ook denken aan shampoo,
tandpasta, zeep, wasmiddelen etc.
Namens de diaconie hartelijk dank!
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Vragen aan God
Ik vroeg aan God.
God, geef vrijheid aan de vrouwen in Afghanistan.
Geef perspectief aan vluchtelingen op een toekomst.
Geef alle mensen in Haïti een aardbevingsvrij bestaan.
Ik vroeg aan God.
God, geef de mens respect voor iedereen op deze aarde.
Geef iedereen het recht een eigen mening te uiten.
Geef het besef dat klimaatverandering afgeremd moet worden.
Ik vroeg aan God.
God, geef alle kinderen zorgeloze levensvreugde.
Geef liefde en rust in verstoorde en verscheurde relaties.
Geef genezing aan hen die ziek zijn.
Ik vroeg aan God.
God, geef ons steun om anderen te helpen.
Geef ons bevlogenheid om aan te pakken.
Geef Uw werk handen en voeten.
Ik vroeg aan God.
Heer, waar kan ik U aan herkennen, waar bent U?
Heer waar en hoe moet ik eigenlijk beginnen?
Heer help ons als we het even niet meer zien zitten
En Gods antwoord luidt:
Houdt moed, Ik ben het, wees niet bevreesd.
Ik ben er voor jullie. nu en altoos, omdat jullie geroepen zijn.
Hein van Assen.

Initiatief zoekt nemers
De nieuwsbrief van onze kerk is met enthousiasme opgezet. Tijdens
het 40dagentijdproject is een mooie standaardvormgeving en -inhoud
gevonden.
Maar nu… zoeken we redactieleden.
Want de nieuwsbrief moet wekelijks worden samengesteld, en het is
fijn om met zijn allen een klein belangrijk taakje te hebben. Beter dan
met enkelen een grote (belangrijke) taak.
Sluit je je daarom aan? Wat we vragen is dat je je kunt redden in Word
of een ander tekstverwerkingsprogramma.
Meld je bij Kaj van der Plas, ds.vanderplas@gmail.com
8

Startzondag(en) 2021
‘Van U is de toekomst’
De Protestantse Kerk in Nederland heeft de notitie “Van U is de
toekomst” uitgebracht, en biedt dat als thema voor de start van het
nieuwe kerkelijke seizoen.
De notitie draait om een houding van ontspanning en vertrouwen. Wij
werken immers mee aan Gods toekomst. “God” omarmen als bron van
vertrouwen betekent voor de geloofstraditie. Daarop haakt het thema
prachtig in.
In de Dorpskerk sluiten we voor de start van ons seizoen aan bij het
landelijke thema. We werken het in onze gemeente in vier
onderwerpen uit.
1.
2.
3.
4.

Moed
Wijsheid
Inzicht
Creativiteit

Deze vier thema’s willen we in vier achtereenvolgende zondagen en de
week na elke zondag uitdiepen en vormgeven. Hoe en op welke
manier(en)? Dat volgt nog.
De startzondag is op 19 september.

Er is veel creativiteit binnen onze gemeente en binnen het dorp. We
gaan onderzoeken hoe we die kunnen aanwenden voor deze
startzondagen.
Heb jij ideeën? Ben jij creatief op welk vlak dan ook? Laat het de
voorbereidingsgroep weten!
Vier Startzondagen dus in plaats van één. Geen startweek maar een
startmaand. Zo kunnen veel mensen onze start meebeleven en
scheppen we mogelijkheden voor verbinding met elkaar.
Via de zondagsbrieven, nieuwsbrieven en de website houden we je op
de hoogte. Vragen? Ideeën? Meedoen aan een startzondag? Laat het
weten aan de voorbereidingsgroep.
Bert Broers, José Groenboom, Kaj van der Plas en Hielle Tillema.
9

Zoek je plek
Anderen trekken zich hier terug in de schaduw van hun wimpers,
Geduldig, speuren naar het ongedierte van hun ziel
En wegen vol angst met subtiele gewichten
Z'n schaduw en schijnsel, zijn kou en zijn vlammen.
Maar jij die naar God rent als een kind klein,
Zonder nadenken, jij die geen andere kennis hebt
Dan liefde, dan lief te hebben en te vertrouwen
En je geheel over te geven aan de armen die hij naar je uitstrekt,
Loop door, ga weg! Wie kent je hier? Ga verder!
Jij bent niet van hier, zoek je plek elders.

Marie Noël
Vertaling Kaj van der Plas van "Cherche ta place" uit Les Chansons et
les Heures

Inleveren kopij
Website

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met
vrijdag 24 september, 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
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Bedankje
Beste mensen,
Ik was blij verrast met de bloemen die ik kreeg uit de dienst van 15
augustus. Ik heb er nog erg lang van kunnen genieten in mijn nieuwe
woning.
Dank jullie wel.
Groeten van Jos de Jong – van de Zee.

Dag allemaal,
Na een zeer ernstig ongeval, ben ik gelukkig na 11 weken weer thuis.
Mijn herstel zal nog wel enige tijd in beslag nemen, maar met de
nodige therapie, heb ik er alle vertrouwen in, dat het een eind goed
komt.
De vele kaarten die ik heb mogen ontvangen, was geweldig, dank
daarvoor. En dank voor de bloemen uit de kerk, gebracht door Roelie
Matter. Het is ontroerend zoveel medeleven te mogen ontvangen.
Hartelijke groet
Gé Dijks
In een tijd van onzekerheid, als gevolg van een ingeplande, ingrijpende
operatie, kreeg ik onverwachts een bos prachtige bloemen van kerk en
kerkgangers. Samen met een lijst met namen.
Het medeleven dat hieruit sprak deed me goed.
Oene Hokwerda

Gezocht
De kerkenraad is nog steeds op zoek naar enthousiaste notulisten.
Dat houdt in dat je ongeveer 4 x per jaar een avond notuleert bij de
kerkenraad of het Gemeente beraad.
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Afscheid
Afscheid Janny Koops van Koffietied
Vandaag, 10 augustus 2021, heeft Janny
Koops na ruim 11 jaar officieel haar functie
van “opperhoofd van koffietied” neergelegd
en heeft zij het stokje overgedragen aan
Joke, Liesbeth en Sietske.
Het was in 2009 dat Janny, naar aanleiding
van het thema “open naar de samenleving”,
het plan opvatte een maandelijkse
koffieochtend te organiseren in ’t Loughoes,
“voor de hele burgerij”. Passage was toen net
gestopt en velen begonnen dat samenzijn al
te missen.
Op 10 maart 2010 schreef zij een brief naar
de kerkenraad om goedkeuring en op 7 april
werd koffietied gestart, als een persoonlijk initiatief van Janny Koops
en Marjan Dijk, gesteund en gedragen door de diaconie. Namens deze
trad ook Joke Lambour toe tot het team. Koffietied werd onmiddellijk al
een succes. Het 1e jaar kwamen gemiddeld 20 mensen naar ’t
Loughoes, in het 2e jaar waren dat er gemiddeld al 27. Dit aantal van
20 tot 30 bleef tot nu toe een constante, zelfs in de zomermaanden.
Susie de Pater schonk ons een heuse kraantjespot om het geld in te
doneren. De vrijwillige bijdrage bleek altijd dekkend. Een of twee keer
per jaar werd er een feestelijke maaltijd geserveerd en genuttigd, met
dank aan Marjan. In de loop van de tijd kwam Liesbeth ons team
versterken en ook Sietske was zeer frequent aanwezig.
Maart 2020 moesten we stoppen met koffietied vanwege corona.
Wanneer een feestelijke herstart zal zijn? We wachten op groen licht
van Mark Rutte, de gemeente en Marjan Dijk. Zodra het licht op groen
staat, zullen wij u dat zeker direct berichten in KC en Dorpsklanken.
Janny zal er echter niet meer officieel bij zijn. Na 50 jaar
bestuursfuncties in en rond de kerk te hebben vervuld, is het nu wel
genoeg. We hopen haar echter wel vaak als koffiedrinkster te mogen
begroeten. Tot slot het loflied op koffietied ter ere van het 5-jarig
jubileum, gedicht door Wim Schoolderman, dat ik u met plezier weer in
herinnering wil roepen.
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’s Woensdags is het koffietied,
dat vergeten wij allen niet.
Hier zijn altijd heel veel mensen,
dat is wat Janny, Joke en Marjan wensen.
’s Woensdags is het koffietied,
dat “uitje” vergeten wij allen niet.
’s Woensdags is het koffietied.
Wat gezellig, vind je niet?
Altijd klinkt er wel een lach,
‘k wenste dat wel elke dag!
Vanwege deze leuke sfeer
komen wij hier altijd weer!
’s Woensdags is het koffietied
koffie, thee en vergeet ook niet:
steeds is er ook wat bij
ook vandaag weer een lekkernij.

Van het kerkelijk buro
Ingekomen:

van:

naar:

Oude Pekela

Hoofdweg 442

Leens
Roden
Nieuwolda

Brouwerssteeg 4
Hooiweg 18/K 212
Burg. Legroweg 1

Verhuisd:
Dhr. G.G. Koster
Mw. M.J. de Jong-van der Zee
Mw. G. Zuiderveld-van Bolhuis
Fam. D.S. Meijer

van:
Hoofdweg 181
Kwikstaartweg 43
Händelweg 13
Assen

naar:
Groote Veen
Hooiweg
Hooiweg
Gasselternijveen

Vertrokken:
Dhr. F.J. Kiel
Mw. L.J. Thijs
Mw. M. Khalaf

Zuurstukken 23
Fluitekruid 13
Hemstukken 2

Haren
Groningen
Winschoten

Dhr. M.A. v.d. Kooij en
mw. K.J. v.d. Kooij-Sagel
Dhr. H. Slager en mw.
F. Lourens-Tammens
Dhr. K. Boverhof
Mw. E. Bil
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Bedankt en uitnodiging
“Aan de dames van de bank achter de voorste rij (in de kerk), t.a.v.
Joke Lambour”, was geadresseerd door Wilmar Knigge, dochter van
Tine.
“Bedankt voor het hartelijke contact om en tijdens de kerkdiensten die
ik met mijn moeder heb bijgewoond. Dit heeft veel voor mij betekend.
Misschien vind ik af en toe de weg naar de kerk en zie ik jullie dan”.
“Voor wie tijd en gelegenheid heeft: jullie zijn van harte welkom op de
opening van het labyrint op zaterdag 25 september om 17 uur,
Huningaweg 26 te Oostwold”.
Het lopen van het labyrint kan je inzicht geven
in de manier waarop je het leven leeft: “Blijf in
beweging, loop ik mijn eigen tempo, hoe ga ik
om met mijn schaduwkanten, kan ik mijn ego
loslaten, hoe ga ik om het de mensen die ik
tegenkom en hoe belangrijk is het om in het
centrum aan te komen?
Deze uitnodiging geldt ook voor andere
kerkgangers.

Hartelijke groet en alle goeds,
Wilmar Knigge
Noot van de redactie:
Wanneer u dit leest is de openingsdatum al voorbij. U kunt het adres
van mw. Knigge vinden op haar website en evt. een telefonische
afspraak maken.

Vraagje
Eén van de vragen die de diaconie onlangs kreeg.
In de beide schaaltjes achter in de kerk, die op zondag gebruikt
worden voor de collectes van de diaconie en van de kerkrentmeesters,
ligt een zendertje.
Moet ik als ik GIVT gebruik om te geven, over beide schaaltjes mijn
mobiele telefoon bewegen?
Nee dat is niet nodig, over 1 schaaltje je mobiele telefoon bewegen is
al voldoende. Het zendertje pikt de gaven aan beide collectes dan op.
Alle giften via GIVT worden op de mobiele telefoon bijgehouden en
kunnen gebruikt worden bij de aangifte inkomstenbelasting.
Hein van Assen.
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In herinnering
Naam
Mevr. J. de Jong - Oosterhof
Dhr. J.A. Nuiver
Mevr. L.E. Boiten
Mevr. C.H. Drost - van den Berg
Mevr. H.J. Meindertsma
Dhr. W. Rademaker
Dhr. J.B.W. Koole

Geboortedatum
24-06-26
15-06-24
07-02-24
02-09-32
23-02-78
26-12-58
16-11-45

Overleden
27-05-21
29-05-21
27-06-21
28-06-21
17-07-21
20-07-21
20-08-21

Johannes 11:25-26
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de
opstanding en het leven. Wie in
mij gelooft zal leven, ook wanneer
hij sterft, en ieder die leeft en in
mij gelooft zal nooit sterven.

Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de
gemeente naar:
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 jun
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.

mevr, Geeske Katoele- Stegeman
mevr. Janny van Vliet- Rademaker
dhr. Oene Hokwerda en mevr. Riet Gort
dhr. en mevr. Trox
mevr. Gé Dijks
mevr. Willeke Folkers- Crielaard
fam. Maksi
dhr. Gerard Jansen
mevr. Catrien Luitjens- Bakker
fam. van der Zel- ten Kate
mevr. Jos de Jong- van der Zee
mevr. Aly Thiemes
fam. Meidertsma
mevr. Nijdam-Leugs
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Puzzel
Deze puzzel is gemaakt met spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel.
Vul het woord in dat ontbreekt, als het goed is zie je in de gekleurde hokjes van
boven naar beneden de oplossing.. We kunnen weer………………………
Succes! Ina Rawée. cgrawee@gmail.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Ziende ……… en horende doof. 2. Een …….. aan de wand. 3. Er ………
geen haan naar. 4. ………komt voor de val. 5. Zij is in de ………. hemel. 6. Met
je ……… woekeren. 7. Eerst zien dan ……… 8. Er is niets ……….. onder de zon.
9. Dat valt in goede ………. 10. Het is een wet van Meden en ……….. 11. Hij is
niet van ……….. 12. ………… en balk. 13. Met twee ……… meten. 14. Alles
……….. en vergeven. 15. Met de ………..der liefde bedekken.
De oplossing van de junipuzzel was: Heerlijke zomer.
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Collecteopbrengsten
U ziet hieronder de collecteopbrengsten vermeld van de maanden mei,
juni en juli 2021. Het betreft de giften, binnen gekomen via givt,
ontvangen collectebonnen en sinds 13 juni ook de collectes van de
zondagse eredienst. Giften rechtstreeks gestort via de bank zijn niet in dit
overzicht opgenomen. Rekeningnummers van de diaconie en
kerkrentmeesters staan in de colofon van deze kc. Wist u dat giften via
givt gedaan aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun gift. Dit geldt ook voor de 2
ontvangen enveloppes met 20 en 50 euro inhoud.
Datum Collectedoel

Subtotaal

2-Mei

Regionaal Diaconaal Fonds
Instandhouding Eredienst

D € 61,40
K € 29,40

9-Mei

K In A. Noodhulp
Instandhouding Eredienst

D € 87,40
K € 12,40

16-Mei Plaatselijke Ondersteuning
Instandhouding Eredienst

D € 28,90
K € 21,40

23-Mei Pinksterzending
Instandhouding Eredienst

D € 66,90
K € 42,90

30-Mei Bloemengroet
Instandhouding Eredienst

D € 52,40
K € 25,40

6-Jun

D € 56,20
K € 39,20

K In A. Werelddiaconaat
Instandhouding Eredienst

13-Jun Zwo Project Colombia
Instandhouding Eredienst

D € 100,40
K € 52,50

20-Jun K In A. Noodhulp
Instandhouding Eredienst

D € 191,65
K € 45,80

27-Jun Plaatselijke Ondersteuning
Instandhouding Eredienst

D € 105,60
K € 78,05

Totaal

€ 90,80
€ 99,80

€ 50,30
€ 109,80
€ 77,80
€ 95,40
€ 152,90
€ 237,45
€ 183,65

4-Jul

K In A. Binnenlands Diaconaat
Instandhouding Eredienst

D € 143,20
K € 47,45

11-Jul

Ondersteuning Voedselbank
Instandhouding Eredienst

D € 51,35
K € 35,00

€ 190,65
€ 86,35
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18-Jul

Regionaal Diaconaal Fonds
Instandhouding Eredienst

D € 50,70
K € 35,00

25-Jul

Zwo Project Colombia
Instandhouding Eredienst

D € 158,80
K € 29,10

9-Mei

Enveloppe Met Gift Tijdens KraanVogelproject Bestemd Voor Colombia
Enveloppe Met Gift Bestemd Voor De
Voedselbank

D € 50,00

11 Jul

€ 85,70
€ 187,90
D € 20,00
€ 70,00

Datum
5 Sept.
12 Sept.
19 Sept
26 Sept
3 Okt
10 Okt

D
K
D
K
D
K
D
K
D
K
D
K

Collectedoel
K In A. Werelddiaconaat
Instandhouding van de Eredienst
Ondersteuning van de Voedselbank
Instandhouding van de Eredienst
K In A. Zending
Instandhouding van de Eredienst
K In A. Zending
Instandhouding van de Eredienst
Bloemengroet
Instandhouding van de Eredienst
Ondersteuning van de Voedselbank
Instandhouding van de Eredienst

Afsluiting kraanvogelproject
De afgelopen zomer hebben wij de kraanvogels in de kerk gehad. En
vervolgens zijn die over het dorp uitgewaaierd. Vele handen hebben er
duizenden gevouwen en daar hebben wij weer een heleboel mensen
blij mee kunnen maken. Ze zijn meegegeven na kerkdiensten en er
zijn nieuwe kunstwerken met kraanvogels verschenen in Symphonie en
de Duinstee.
Zo hebben we onze verbondenheid met elkaar willen uitdrukken.
Het kunstwerk is inmiddels verhuisd naar de Pg Zuidlaren en wij sluiten
het project af in de Startmaand. Als laatste aandenken krijgt u er
eentje bij de KC. Ook weer als teken van verbondenheid.
Met een groet van ons allen
De Kraanvogelgroep.
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Colofon
Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van
de Protestantse gemeente te EeldePaterswolde. Het KC verschijnt op de
eerste zaterdag van de maand (behalve in
juli en augustus)

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)

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

Kerkenraad
: Hielle Tillema
Voorzitter
: Gea Kruit
Scriba
scriba@dorpskerkeelde.nl
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
: Kees-Jan Antuma
Penningmeester : Peter Adams
Secretaris
: Agnes Bardewee
cvk@dorpskerkeelde.nl

Internet
Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde
Website: www.dorpskerkeelde.nl
Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709
Bezorging Jaap Jochemsen (050)3092663

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

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.

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

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

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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