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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2
9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

Datum:

07 nov. 10.00 uur Bert Broers Allerheiligen/ KK

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

21 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Voleindingsdienst/ KK

28 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK

28 nov. 19.00 uur Liturgen Vesper

05 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/C

KK:
A:
JK:
C:

Kinderkerk en Kinderoppas 

Avondmaal/maaltijd v.d. Heer 

Jeugdkerk

Cantatekoor

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden.

Kerkvervoer: Harry Koops (06) 5382 5094

http://www.dorpskerkeelde.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Inhoud
Kerkdiensten in de komende periode 

Inhoud

Van de redactie

November: maand van gedenken 

Vrijheid willen we toch allemaal? 

Nieuws uit de Kerkenraad

Nooit meer een kleurplaat?! 

Avondmaal in Symphonie 

Gespreksgroep ‘t Loughoes

Pastoraat in de Dorpskerk 

Collectebonnen

Koffietied 

Beste allemaal

Oproep aan ouders/verzorgers/betrokkenen 

Gezocht: kinder- en jeugdkerkleiding 

Agenda

Inleveren kopij

Van het kerkelijk buro

Oproep vanuit de werkgroep pastoraat 

Kloosteren 2021

Bloemen

Afscheid van onze stille kracht 

In herinnering

Hartelijk dank

Oude traditie oppakken 

Kerstdecoratie-middag wijk 2

Puzzel 

Diaconie

Collecteopbrengsten  

Donateursavond 

Uitnodiging 

Kleurplaat

Colofon

3

2

3

4

5

6

9

10

11

11

11

13

13

14

15

15

16

16

17

18

19

20

21

21

22

23

23

24

25

26

27

29

30

31



Van de redactie
Op het moment dat KC-november bij u in de bus valt, heeft de 

wintertijd zijn intrede al gedaan. Het is donker geworden en guur, de 

maand van de vallende bladeren.
November, de maand die twee heiligen herbergt. St Martinus op 11 

november en Sinterklaas die al ras daarna het land binnen komt.
En aan het einde van de maand, 28 november, de 1e advent, het 

begin van de tijd waarin we Kerstmis mogen verwachten.

November somber? Ook dus een feestelijke maand.

In dit nummer van KC leest u van allerlei zaken, verslagen van 
afgelopen gebeurtenissen en aankondigingen van dingen die te 

gebeuren staan. Ook meldingen van vacatures; wie weet zet het u tot 
denken en misschien tot doen?

Tot slot een gedicht van een van de grootste lyrische dichters van het 

Duitse taalgebied, Rainer Maria Rilke (vertaling Peter Verstegen).

Herfst

De bladeren vallen – als uit oneindigheid, 
als dorden er verre hemelse gaarden;
ze vallen met afwerende gebaren.

En ’s nachts, dan valt de zware aarde, 
weg van de sterren, in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Het geldt ook 
deze hand.
En zie naar de andere: het is 
in allen.

Toch is er Iemand die dit 
algemene vallen
oneindig teder met zijn hand 
omvat.
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Namens de redactie, 

Joke Lambour



November:maand van gedenken
In november staan we stil bij geliefden van wie we afscheid hebben 

moeten nemen.

Dat doen we op 2 november op Allerzielen, als iedereen in de kerk
welkom is om een kaarsje aan te steken voor mensen van wie we 
afscheid hebben moeten nemen.

En op zondag 21 november op Voleindingszondag gedenken wij allen 
in onze gemeente die ons ontvallen zijn.

Ik heb me wel eens afgevraagd: “Voleindingszondag”, wat betekent 

de naam eigenlijk. Ik kreeg er een antwoord op in het lied “Blijf 
geborgen in je naam” van Gonny Luijpers en Riet Carpay.

1. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 
om wat je hebt gezegd, en om wat is verzwegen.

De rafels van je hart, omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk, leven is een mensenwerk.

2. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 

om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.
Wat soms is misgegaan, de scherven die jij maakte. 

Onvermijdelijke pijn, voor wie mensen moeten zijn.

3. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.

De pijnen in je lijf en je geloof in morgen. 
Wisselvallig is het tij, voor wie mensen kunnen zijn.

4. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 

om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.

Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil, van wie mensen mogen zijn.

5. Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend, 

om heel je reisverhaal met alle mensenfouten.

Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen. 
Om het leren mettertijd van de naam "Ik zal er zijn".

Bert Broers
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Vrijheid willen we toch allemaal?

Er is geen vrijheid in de zandwoestijn

Er is geen vrijheid in de zandwoestijn,
Al staan er nergens hekken, nergens palen. 

Het is maar beter - als je vrij wilt zijn -

Om sierlijk door een labyrint te dwalen.

Je stoot dan op veel dwang, in gang na gang, 
Maar loopt de kans ook niet ten prooi te vallen 

Aan plompe hekkenslopers, met hun drang 
Naar één cachot, één helse cel voor allen.

Ze zien je niet. Je zit heel fraai gevangen. 

Laat anderen gerust door ruimten razen, 
Woestijnen scheppen, in hun fél verlangen

Naar vrijheid, laat ze volkeren verbazen 

Met internationale strijdgezangen.

Er is, dacht ik, geen hoop voor zulke dwazen.

Gerrit Komrij, Gesloten circuit, 1982

Vrijheid willen we toch allemaal?
Het gaat veel over “vrijheid” in het nieuws deze maanden. En over 

dwang, openlijk of verborgen. Ook respect en moed en liefde en

verbinding komen vaak ter sprake.

Allemaal grote woorden. Maar woorden zijn weerloos, zelfs deze grote 

woorden, want ze worden regelmatig aangewend ten dienste van het 

eigen gelijk.

Wie vrijheid preekt, sluit aan bij een waarde die voor mensen 

vandaag erg belangrijk is. Wie liefde als motivatie geeft, geeft zijn 
daden een draai die de ontvanger bij voorbaat beïnvloedt. Wie het 

heeft over respect, gebruikt een abstract begrip dat iedereen hoog 

heeft zitten. En verbinding verlangen we toch allemaal?

Vrijheid en de Marlboroman
Marketeers weten dat ook. Geen marketingmachine is zo doordacht
en langdurig aan het werk geweest als die van de tabaksindustrie. 

Roken is schadelijk en absoluut verslavend, maar men heeft tussen 
de oren weten te krijgen dat elke volgende sigaret het gevolg van
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een ‘vrije keuze’ is. En dat het hoger belasten of verbieden van 

sigaretten een inbreuk op de individuele vrijheid is. De vrije keuze om 

verslaafd te zijn – het klinkt tegenstrijdig, toch?

Voor mij was de reclame van de stoere Marlboro Cowboy trouwens 

altijd erg indrukwekkend. Vrijheid, mannelijkheid, macho je eigen 
boontjes doppen in een weerbarstige woestijn. De man in de reclame 

werd zelfs een eigen type: de Marlboroman.*

En roken hoorde daar dan bij.

Er is geen vrijheid in de zandwoestijn
Vrijheid klinkt heel lekker, anders gebruikten reclamemakers het
woord niet om ons spullen te verkopen. Maar is vrijheid werkelijk zo 
lekker? Gerrit Komrij zet er in zijn gedicht vraagtekens bij. En niet 

alleen omdat hij zichzelf aan de strikte beperkingen van de 
sonnetvorm houdt. Hij stelt ook vragen bij de vrijheidsdrang waar 

alles voor moet wijken en zegt: die drang maakt van de wereld een 

woestenij.

De vrijheid van de een legt een verplichting bij de ander. Want we 

delen dezelfde ruimte, en die is soms krap (denk maar aan de 
uitzendingen van de Rijdende Rechter). Regels reguleren de ruimte 

en komen tot een zo eerlijk mogelijke, voorspelbare verdeling. Geven 

en nemen, dat is optimale vrijheid voor iedereen.

Een labyrint
Als ideaal dat hij tegenover vrijheid
stelt, zet Komrij zelfs het beeld van 

een labyrint. Altijd goed om je 
even te herinneren: een doolhof

is ontworpen om in te 

verdwalen, en een labyrint is 
gemaakt om de weg te vinden. 

Volg de gangen van onderstaand 
labyrint (uit de kathedraal van 

Chartres) maar eens met je 

vinger, je legt een complete
(levens)weg af. Van buitenwereld 

naar binnenwereld en dan weer naar 
buiten. Je kunt je zelfs verstoppen in 

een labyrint, schrijft de dichter.
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Lafheid en vrijheid
Het lijkt van weinig moed te getuigen om te schuilen in het slingeren 

van een vaststaande weg. In deze dagen nemen zelfbenoemde 

‘vrijheidsstrijders’ dan ook vaak het woord moed in de mond.

Tendentieus, want wie wil er laf zijn? Maar volgens Komrij is het
uiterste alternatief van onvrijheid ook niet fraai: de hekkenslopers 

handelen vanuit vrijheidsdrang maar hebben vaak geen plan voor 
daarna. En we zien overal ter wereld de verwoestijning die het gevolg 

is van kortetermijndenken en winstbejag.

Zij die door (openbare) ruimten razen slopen de (in hun ogen) 
beperkingen, maar wat zetten ze ervoor in de plaats? Deze zin mag 

je rustig adopteren als kritiek op populisten: die trekken 
verontwaardigd ten strijde tegen alles wat in hun ogen niet deugt, 

maar bieden geen realistische alternatieven. Is roekeloos roepen om 

vrijheid niet juist... laf?

Woestijn en leefregels
Voor de Israëlieten in Exodus was de woestijn geen prettige plek. Ze
waren er vrij van de slavernij, maar wisten zich daarmee niet echt

raad. Dus toen Mozes op de berg met God sprak, maakte het volk
beneden zijn eigen dictator-god, een stier van goud.

Het volk kwam de woestijn uit met regels. Leefregels, samengevat in 

de Tien Geboden. Waarvan de essentie misschien wel is: je hebt 
alleen toekomst als je zorgt voor elkaar. Kunnen we daarin dan ook 

vrijheid vinden? Zijn leefregels die we samen gezag geven misschien 
als de muren van een labyrint, die ons samen beschutten en leiden 

naar een nieuwe uitgang? Ik hoop het!

ds. Kaj van der Plas

(* De macho Marlboroman werd in 1954 door fabrikant Philp Morris 
ingevoerd om filtersigaretten aan de man te brengen. Letterlijk “aan 

de man”, want in die tijd werd roken met filter gezien als iets 
vrouwelijks. De cowboycampagne liep tot 1999. Saillant detail: een 

aantal van de mannen die door de jaren heen de Marlboroman 

verbeeldden, zijn gestorven aan met roken verwante longziektes).



Nieuws uit de Kerkenraad
Als jullie dit lezen is het alweer november en dat betekent dat de 

activiteiten zoals Allerzielen, de Voleindingsdienst en het 

Gemeenteberaad er weer aan komen. Ook het Avondmaal in de 
Symphonie zal weer van start gaan. Het Avondmaal in de kerk zal 

weer coronaproof plaatsvinden met kleine bekertjes wijn en 
druivensap. Zo proberen we hygiënischer te kunnen functioneren. 

In de Kerkenraad zijn de financiële cijfers extra onder de loep 

genomen. In het Gemeenteberaad na de dienst van zondag 28 
november zullen wij hiervan verslag doen. Op voorhand wil ik jullie 

aanmoedigen om te komen meedenken over de toekomst van de
kerk. De Coronaperiode heeft ook bij de kerk een financiële terugslag 

laten zien. Hoe gaan we daar mee om en vooral: wat kunnen we 

eraan doen. Kom dus zo veel mogelijk want jullie mening telt.

Als we terugkijken op de startzondagen kunnen we met een goed
gevoel constateren dat het een geslaagde opzet was maar dat de 

opkomst toch is tegengevallen. De schildercursus was een groot 
succes, maar ook hier was de deelname aan de magere kant. Als we 

vooruitkijken moeten we helaas vaststellen dat de cantorij ophoudt te 

bestaan. Er zijn vele uren van overleg aan voorafgegaan om tot dit 
besluit te moeten komen. De stemmen worden (helaas) ouder en de 

kwaliteit heeft in deze toch wel voorrang. Samen met Vincent zal er 
naar een oplossing gezocht worden om bij bijzondere diensten de 

gemeente alsnog met zang te ondersteunen.

Met de activiteiten zowel in de kerk als in ’t Loughoes zullen we 
helaas door moeten gaan met het laten tonen van de Corona QR

code, hoe vervelend dat voor sommigen misschien ook is. Maar we 
hopen op deze wijze toch uit te kunnen kijken naar een mooie 

decembermaand met onder andere een volle kerk gedurende de 

Kerstperiode en dan met name tijdens de kerstnachtdiensten.
Graag zien we jullie bij het Gemeenteberaad 

op 28 november en natuurlijk  bij de

komende diensten in de kerk.

Namens de Kerkenraad, 

Gea Kruit, scriba
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Nooit meer een kleurplaat?!
Op 20 november willen we een inspiratiemiddag houden voor 

(groot)ouders en kinder-en jeugdkerkleiding. Natuurlijk is er niets 

mis met een kleurplaat, maar er kan zo veel meer. Maar wat dan? En 
hoe pak je dat aan? Hoe kun je de wereld van de Bijbel en geloof en 

de wereld van kinderen bij elkaar brengen? Of je nu thuis, of in de 
kerk met kinderen en de Bijbel aan de slag wilt, je herkent vast deze 

vragen. Kom dus naar de inspiratiemiddag op 20 november in ‘t 

Loughoes van 15.00-17.00 uur.

Onlangs is het boek “Nooit meer een kleurplaat – Raak geïnspireerd 

door kindertheologie” verschenen (auteurs Maartien Hutter en Henk 
Kuindersma). Het boek gaat in op de achtergronden van 

kindertheologie, dit is een visie op opvoeden met de Bijbel en geloof. 

Ook wordt een duidelijke vertaalslag van de theorie naar de praktijk 
beschreven, aan de hand van een groot aantal inspirerende 

praktijkvoorbeelden.

Op 20 november willen we aan de hand van dit boek een 

inspiratiemiddag houden voor iedereen die betrokken is bij de 

geloofsopvoeding van kinderen, of je dit nu doet als (groot)ouder of 
als kinder-of jeugdkerkleiding. Samen leren we de achtergronden van 

kindertheologie, en gaan vooral aan de slag met de 
praktijkvoorbeelden.

Meer weten? Kijk dan alvast naar de webinar die gegeven is rondom 

dit boek via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=yenGrw-24j0

Kom je ook? Geef je dan op bij José Groenboom. De inloop is vanaf

14.45 uur met koffie/thee, zodat we om 15.00 uur direct kunnen 

beginnen. Toegang is mogelijk met de Corona check app. We sluiten 

af met een hapje en drankje.

Tot dan!

José Groenboom (josenieuwenhuijzen@yahoo.com) 

ds. Kaj van der Plas
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Avondmaal in Symphonie
Op woensdag 24 november is er om 10 uur een avondmaalsviering in 

het lokaal van de computersoos in Symphonie. Het lokaal is te 

bereiken via de hoofdingang van Symphonie.
De viering wordt geleid door ds. Kaj van der Plas en door Bert Broers 

Iedereen is van harte welkom!
Wel is belangrijk dat je een bewijs van genezen, gevaccineerd of 

getest kunt overleggen.

Ds. Kaj van der Plas 
Bert Broers

Gespreksgroep ‘t Loughoes
Op woensdag 17 november is er weer gespreksgroep in ’t Loughoes. 

We beginnen om 10 uur. Vorige week hebben we aandacht besteed 

aan de hertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling die vorige maand is 
uitgekomen. Deze keer buigen we ons over de tekst die eigenlijk voor 

vorige maand op het programma stond:

2 Korintiërs 9
Opgave is niet nodig, een testbewijs in 

verband met corona (uiteraard) wel.

Graag tot dan! 
Bert Broers

Pastoraat in de Dorpskerk
Van tijd tot tijd hebben we het er in 
de pastoraatsgroep over: hoe draait 

het in het pastoraat? We geven het 

pastoraat vorm als ‘omzien naar 
elkaar’. Dat wil dus zeggen dat we 

een beetje letten op hoe het met 
een ander gaat. En er voor elkaar 

willen zijn met een luisterend oor.

Pastores namens de gemeente
De pastores (Bert Broers en Kaj van der Plas) hebben in het
pastoraat een bijzondere taak. Namens de kerkgemeenschap gaan ze 
bij gemeenteleden op bezoek. Voor een gesprek, soms een gebed.

Meestal bezoeken ze mensen waar iets aan de hand is, iets 
verdrietigs of iets vreugdevols.
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Signaleringspastoraat
Omdat we nog best een grote gemeente zijn, zien we om naar elkaar
en proberen we signalen die we opvangen door te geven aan de 

pastores. Signaleringspastoraat heet dat: dat betekent dat de

pastores niet zomaar mensen bezoeken. De contactpersonen, ieder 
met hun eigen wijkje binnen een deel van onze grote gemeente, 

spelen bij dat signaleren een belangrijke rol.

Verdeling in wijken
De verschillende delen van onze gemeente zijn genummerd van 1 tot 

en met 7. Bert Broers heeft een pastorale aanstelling in wijk 2 tot en

met 6. Kaj van der Plas verzorgt het pastoraat in wijk 1 en wijk 7. 
Van jouw wijkteam krijg je af en toe bericht: zo weet je dus in welke 

wijk je woont. In voorkomende gevallen houden de pastores contact 
met mensen in elkaars wijken. Ze hebben allebei een aanstelling van 

80% in de gemeente.

Wanneer een pastor op bezoek?
In de regel komt een pastor bij gemeenteleden op bezoek als er iets 
aan de hand is. Maar laat die omschrijving je niet verwarren! Als je 

een bezoek wilt, kun je dat gewoon aangeven bij de pastor of bij je 
contactpersoon. Je hoeft niet te denken “met mij valt het wel mee”. 

Bert en Kaj komen ook bij mensen in rustig vaarwater, als dat op 

prijs wordt gesteld. En ja: het is handig als je ze zelf even inseint, 
ook voor iemand anders.

Spreekuur
Kaj van der Plas is doorgaans op woensdagmorgen tussen 9:30 en 
11:00 in ’t Loughoes aanwezig. Loop rustig even binnen voor een

praatje of een vraag. Als hij er niet is, probeer het dan later nog eens 

of neem contact met een van de pastores op per telefoon of mail.

Pastores
Bert Broers: 06 510 224 49,
Kaj van der Plas: 06 471 353 00

Namens de pastoraatsgroep, 

Carla Hartman, secretaris



Collectebonnen
Nu we gelukkig weer echt naar de kerk kunnen krijg ik weer de vraag 

hoe men collectebonnen kan bestellen.

De bonnen hebben een waarde van 1,20.
De bonnen worden verstrekt in vellen van 20 stuks. 
Per vel wordt € 0,50 aan kosten in rekening gebracht.

Dus voor een vel van 20 stuks van € 1,20 betaalt men € 24,50.

Het bestellen van collectebonnen gaat als volgt:
Men boekt het totaalbedrag (een veelvoud van € 24,50) over op 
NL37 RABO 0315 8027 74. t.n.v. Protestantse Gemeente Eelde-

Paterswolde.
In de omschrijving graag uw adres vermelden.
De collectebonnen worden voor u klaar gelegd in ’t Loughoes waar u 

ze kunt afhalen.

Bertus Beelen

Koffietied
Zoals u misschien gelezen hebt, of zelf ervaren: 

Koffietied is weer gestart.

Nog steeds op elke 1e woensdag van de maand, 
maar dan wel op een andere tijd, een half uur 

later, maar dat zal menigeen wel prettig vinden.

Koffietied dus iedere 1e woensdag van de maand 
tussen 10 uur en 11.30 uur.

De koffie is gratis, een eigen bijdrage is geheel 
vrijwillig. Het belangrijkste is dat we het gezellig

hebben met elkaar.
Omdat in het vorige stukje over koffietied, 

in KC-september, de foto van Janny Koops 
op onverklaarbare wijze is weggevallen, 

plaatsen wij hem alsnog.

Tot ziens bij de koffie,
namens het team Joke, Liesbeth, Marjan en 
Sytske
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Beste allemaal

Afgelopen jaar hebben we helaas een jaar club over moeten slaan in 

verband met het coronavirus. We hopen dat jullie gezond zijn 

gebleven en nu extra veel zin hebben in een nieuw clubjaar! We gaan 
na de herfstvakantie namelijk weer van start en wij hebben er enorm 

veel zin in!

Dit jaar gaan we het wel iets anders doen. Helaas wordt de groep 

met clubleiding steeds kleiner en daarom moeten wij de clubavonden 

daarop aanpassen. Máár niet getreurd want we hebben een superleuk 
alternatief bedacht!

We hebben ervoor gekozen om één keer in de maand bij elkaar te 
komen in samengevoegde groepen. Dit zal op de vrijdagavond zijn. 

Groep 6, 7 en 8 komen samen van 18:30 tot 20:00 uur. Daarna

komen klas 1, 2 en 3 samen van 20:15 tot 21:45 uur. Groep 5 zal dit 
jaar nog even een jaartje moeten wachten. Deze clubavonden zullen 

we vullen met verschillende, leuke activiteiten afgesteld op de 
thema’s van de maanden. Denk bijvoorbeeld in oktober aan 

Halloween en in december aan sinterklaas en kerst. We hopen jullie 

allemaal weer te zien en er samen een leuk clubjaar van te maken!

De clubavonden zullen op de volgende data plaatsvinden:

29 oktober 2021 10 december 2021 14 januari 2022 11 februari 2022
18 maart 2022 13 mei 2022

Groep 6, 7, 8 18:30-20:00 uur Klas 1, 2, 3 20:15-21:45 uur

Uiteraard gaat het kamp dit clubjaar door! Zet deze data alvast in je 

agenda: 17, 18, 19 juni 2022.

Groetjes van de clubleiding en tot snel! Nienke, Willeke, Francien, 
Bas, Iris en Emmie
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Oproep aan ouders/verzorgers/betrokkenen
Zou jij het leuk vinden om clubleiding te worden of af en toe te 

helpen bij activiteiten of ken jij iemand die dit leuk zou vinden? Stuur 

dan een berichtje naar ons! We hebben jullie hard nodig om club in 
leven te houden en we vinden het superleuk als je komt helpen! Alle 

hulp is welkom, ook al is het maar voor één avond.

Stuur je berichtje naar het volgende nummer: 06 27927938 

(nummer van Emmie).

Gezocht:kinder- en jeugdkerkleiding
Wat begon als een klein clubje 
tieners die af en toe bij elkaar 

kwam, is uitgegroeid tot een 
maandelijks terugkerend

evenement: de jeugdkerk! Inmiddels met een vaste kern van 10-15
tieners, komen we elke tweede zondag van de maand bij elkaar in ‘t 

Loughoes om 10 uur. In de afgelopen 1.5 jaar wat onregelmatiger, en 
een aantal keer online, maar vanaf oktober weer vaste prik op de 2e 

zondag van de maand (behalve tijdens de zomervakantie).

De kinderkerk is vanaf nu ook weer elke week tijdens de dienst 

(behalve tijdens de zomervakantie).

De jeugdkerkleiding bestaat uit 6 enthousiaste ouders, en zij kunnen 
nog wat hulp gebruiken! Ook de kinderkerkleiding kan versterking 

gebruiken. Lijkt het je leuk om je een paar keer per jaar in te zetten 
voor de tieners, of voor de kinderen van de basisschoolleeftijd, laat 

het dan even weten. Ook grootouders en andere belangstellenden 

zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te doen. We 
bedenken niet alles zelf, en maken gebruik van Bible Basics, of 

materialen van Jong Protestant, en proberen zo aan te sluiten bij de 
actualiteit en wat er speelt bij de kinderen op school en daarbuiten. 

Elke dienst (zowel kinderkerk als jeugdkerk) wordt voorbereid en 

geleid door 2 mensen, en de voorbereiding kost per keer zo’n 1-1.5 
uur.

Enthousiast geworden? Of heb je nog vragen? Stuur dan een mail 

naar José Groenboom voor de jeugdkerk: 

(josenieuwenhuijzen@yahoo.com) of een appje naar 06-10912700. 

Voor de kinderkerk: Sjoerd Alkema (sjoerd@familie-alkema.nl)
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Agenda
17 nov. Gespreksgroep 10.00u ’t Loughoes
18 nov. Donateursavond 20.00u ‘t Loughoes
20 nov. Inspiratiemiddag 15.00u ‘t Loughoes

24 nov. Avondmaalsviering 10.00u Sympfonie
27 nov. Bladharken 9.30u ‘t Loughoes
28 nov. Gemeenteberaad 11.00u ’t Loughoes

Koffietied dus iedere 1e woensdag van de maand tussen 10 uur en
11.30 uur.

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 26 november, 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
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Berichten voor de website:
webredactie@dorpskerkeelde.nl

Van het kerkelijk buro

Ingekomen:
Dhr. E.B.A. Ockels

Verhuisd:
Fam. Groen-van Hall

Tijdelijk verhuisd:
Mevr. C.W. Luitjens-Bakker

van: 

Stadskanaal

van: 
Zuurstukken 8

van:  

Yde

naar:
Hooiweg 18/134

naar: 

Zilverschoon 18

naar: 

Noorderkroon 100

Kamer 213, Roden

naar:  

Norg 
Exloo

Vertrokken:
Mevr. H.K. Bakker
Mevr. C.M.L. Brouwer-Bos

van: 

Zonnehorst 9

Kon. Julianalaan 17
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Oproep vanuit de werkgroep pastoraat
Binnen de Dorpskerk Eelde kennen we een werkgroep pastoraat. 

Naast het pastoraat waarover je elders in KC kunt lezen, houdt de 

werkgroep zich ook bezig met veel andere zaken. Wist je bijvoorbeeld 
dat de werkgroep samen met anderen de voorbereidingen treft voor 

Allerzielen? Of dat we zorgen dat de nabestaanden van overledenen 
uitgenodigd worden voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

waar we hun naaste gedenken? Misschien heb je een 

huiskamerbijeenkomst bezocht? Ook dat organiseert de werkgroep 
pastoraat.

De werkgroep bestaat uit de pastores, vertegenwoordigers vanuit de
7 wijken, de ouderling pastoraat en een secretaris. De werkgroep en 
de kerkenraad zijn op zoek naar een nieuwe ouderling pastoraat. 

Als ouderling pastoraat ben je de schakel tussen de werkgroep en de 

kerkenraad. Je bent bij de vergaderingen van de kerkenraad en van 
de werkgroep, ook doe je als ouderling dienst in de kerk. De 

kerkenraad komt om de maand op dinsdagavond bij elkaar. De 
werkgroep vergadert 6 keer per jaar, ook op dinsdagavond, maar 

nooit tegelijk met de kerkenraad.

Lijkt het je wat om die schakel te worden tussen werkgroep en 
kerkenraad, maar wil je liever eerst kennismaken? Dat kan. Via 

pastoraat@dorpskerkeelde.nl kun je contact opnemen met de
secretaris van de werkgroep om een keer een vergadering bij te 

wonen.

Namens de werkgroep pastoraat 

Carla Hartman
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Kloosteren 2021
Vroeger op de boerderij, kende het paard 

een ingesleten route richting de wei. Het 

hoefde helemaal niet gemend te worden, 
maar koos automatisch de richting en nam 

de juiste afslag. Als je dan dus een keer 
ergens anders naar toe wilde met paard en 

wagen, moest je heel nadrukkelijk met de 

leidsels bijsturen om een andere weg in te
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slaan.
Iets dergelijks overkwam de kloostergroep uit Eelde PW, bij vertrek
op maandag 4 oktober (Dierendag) naar Heeswijk, de abdij van 

Berne. Jarenlang leidde de weg namelijk naar de Adelbertusabdij in 

Egmond, in Noord-Holland.

Na het traditionele fotomoment bij de Dorpskerk gingen dus ook nu
de beide auto’s bijna automatisch richting de Afsluitdijk, een vaste 

pleisterplaats (voor koffie etc.) onderweg naar Egmond. De broeders 
daar konden ons deze keer echter niet ontvangen. Noodgedwongen 

zochten wij dus een ander gelijkwaardig onderkomen en vonden dat 

via een andere weg in het gastvrije Brabant.
En dat bleek, ruime kamers die al lang niet meer op een 

spreekwoordelijke sobere, donkere kloostercel lijken. De welvoorziene
tafels, die al lang niet meer op een kale, schrale, pot lijken. De 

ontvangst, de warme welkomstwoorden, de gezellig ingerichte 

huiskamer, die al lang niet meer lijkt op de besloten, ontoegankelijke, 
ondoordringbare sfeer van weleer. Momenteel is er meer leven in de 

brouwerij.
En daarbij in de 4(vier)dagen hebben we ook nog een eigen 

‘programma’, waarbij iedere deelnemer de gelegenheid krijgt en

neemt om zelf in aandachtige belangstelling van de anderen haar of 
zijn verhaal te doen. Aan de hand van een bijzondere tekst, 

afbeelding, beeldje, of wat ook maar. Het geheel omlijst door de 
Abdijgebedsdiensten, 7.00 uur, 12.00 uur en 18. 00 uur.

Deze diensten geven structuur aan de dag en zorgen ook voor 

verdieping en stilte. Niet zo eenvoudig uit te leggen, maar een 
ervaring als je het meemaakt. En dan weer ieder op eigen manier als 

het gaat om de persoonlijke beleving ervan. Meedoen en 
aanwezigheid daaromtrent is overigens vrij, voor sommigen is 7 uur 

nog te vroeg en voor anderen is deelnemen aan de communie (in de

12.00 uursviering) te veel gevraagd. Intussen was een van de
broeders jarig, zodoende konden we tijdens de warme maaltijd van 
zijn lievelingsrecht genieten.



Daaromheen waaieren we uit en waaien uit tijdens een wandeling in 

de grote kloostertuin of nog verder. We maakten een middaguitstap 

naar Uden waar een Chagalltentoonstelling was in Museum Krona. We 
concentreren ons ook steeds weer samen op elkaar tijdens de 

groepsbijeenkomsten, soms met een extra hartverwarmend en 
meditatief effect. Als indrukwekkend extraatje kregen we een 

rondleiding door de geschiedenis en de gebouwen van de Abdij. Er is 

ook een bibliotheek met als oudste in de collectie een boek uit de 12e 

eeuw, dat niet zonder (fluwelen)handschoenen aangepakt kon 

worden.
Tussendoor kan de kloosterwinkel op onze grote belangstelling 

rekenen, voor de aankoop van de nodige, boeken, kaarsen, kaarten,

beschermengeltjes en ‘gewone’ engelen. Overigens blijkt de groep 
zelf ook reddende engelen te herbergen, wonderen van ontmoeting, 

maar daar meer over schrijven zou minder verwoorden waar het om 
ging en gaat en dat hoort dus bij de innerlijke en innige dynamiek 

van de groep.

Al met al was het weer een verrijkende en verreikende ervaring, een 
belevenis die vraagt om herinnering en herhaling. Als je als lezer van

dit bericht nieuwsgiering wordt naar zo’n belevenis dan is er volgend 
jaar in sept/okt bij leven en welzijn weer een gelegenheid om je bij 

aan te sluiten. De kloostergroep streeft ernaar net zo open en gastvrij 

te zijn als ze in Berne ook zijn. Godsdienstig zijn is niet een 
voorwaarde om mee te doen.

En o ja de nieuwe pleisterplaats op de nieuwe route vonden we ook 
nu weer moeiteloos halverwege ter hoogte van Apeldoorn. Met de 

(symbolische?) mogelijkheid hetzelfde te bestellen als wat er ook

gewoontegetrouw op de Afsluitdijk onderweg terug genuttigd kon 
worden.

Jaap Koopmans

Bloemen

De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 
gemeente naar:

3 oktober mevr. Fokkens en dhr. Ockels

10 oktober mevr. N. van Dijk - Jongepier
17 oktober mevr. Nan Vos - Postema

24 oktober dhr. W.J.H. Folkers
31 oktober dhr. en mevr. Wijkstra
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Afscheid van onze stille kracht
Op 19 september j.l. overleed Eef de Groot-Greven, een zeer 

gewaardeerd lid van ons wijkteam. Het voelt voor ons nog heel 

onwezenlijk dat ze er niet meer is. In onze wijkteamvergadering 
hebben we stilgestaan bij haar

overlijden. Zij was onze stille 
kracht die nog heel actief was. Eef 

regelde jarenlang de weeksluiting

in de Wieken. Na het sluiten van 
de Wieken was zij bereid om 

contactpersoon te worden voor de 
tweede verdieping van het Else 

van der Laan huis, nu de 

Symphonie. Het was geen lichte 
taak, maar ze spande zich in om 

zorg te dragen voor een 
gespreksmogelijkheid door aan te 

schuiven aan tafel op de afdeling

en door wat bloeiends neer te zetten met Pasen en als dat lukte 
contact te hebben met de familie. Daarnaast beheerde Eef ook nog de 

administratie van het wijkteam. We zijn haar dankbaar voor alles wat 
ze heeft betekend voor wijk 4. We missen haar als persoon. We 

blijven haar herinneren als een wijze, integere en bescheiden vrouw 

met humor.

Teamleden wijk 4
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In herinnering

Mevr. L.K.I. Woldringh - Bouwman 24-01-43 22-09-21

Mevr. J. Mekkring - Duns 19-01-27 27-09-21

Mevr. J. Tolner - Wietzes 14-09-31 30-09-21

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.



Hartelijk dank
Jerdy Tjemmes bracht na mijn operatie namens de Dorpskerk een 

prachtig boeket.

Hartelijk dank hiervoor, ook voor alle kaartjes en lieve reacties.
Ik mocht weer eens ervaren dat onze kerkgemeenschap omziet naar 
elkaar.

Hartelijke groet en tot spoedig ziens, 
Ike Huisman

Lieve mensen,
Graag willen wij u allen bedanken voor de mooie bos bloemen die 

Eint Ockels en ik kregen na een moeilijke periode.
Eint is nu opgenomen in het Else v.d Laanhuis. 

Dus ook namens Eint heel hartelijk dank.

Addy Fokkens
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Lieve mensen,

We willen u bedanken voor de mooie bos bloemen die mevr. Wea 

Koers kwam brengen. Dit na het overlijden van onze lieve dochter 

Henrike.

We missen onze prachtige dochter enorm maar krijgen veel kracht 
van boven.

Dank voor uw welgemeende medeleven, 

met een hartelijke groet van,

Meindert en Elly Meindertsma

Erg verrast door Annemarie en Jack 

Schoo met een prachtig boeket bloemen 

en een kaart vanuit de Kerk. Hartelijk 
dank daarvoor.

Hartelijke groet van 

Henk en Johanna Lieben.



Oude traditie oppakken

Zaterdag 27 november gaan we toch weer 
een oude traditie oppakken!

Namelijk het bladharken! Wist u dat er 

jaarlijks wel 3 vrachtwagens vol met blad van 

onze bomen bij de kerk vallen.!

Peter probeert dit wel steeds beetje bij beetje op te ruimen, maar 

op 27 november proberen we nog even de puntjes op de i te zetten. 
En daar zijn vele sterke handen bij nodig. Jullie zijn allemaal van 

harte welkom op deze dag, de koffie staat klaar en na afloop een pan 

met heerlijke soep.

Neemt u zelf uw eigen hark of sneeuwschep mee of kruiwagen

We beginnen om 9.30 uur! Wees welkom

Kerstdecoratie-middag wijk 2
Dit jaar hopen we op 17 december om 13.30 uur weer een 

kerstdecoratie-middag te organiseren in ’t Loughoes. Natuurlijk onder 
voorbehoud: we moeten rekening houden met de coronaregels zoals 

die dan gelden.

De middag wordt geleid door Nadia 
Maksi en Marjan Dijk. Zij hebben

gekozen voor een tafelstuk in een 
prachtige, antracietkleurige, ovale 

schaal. De deelnemers krijgen oase en 

kerstversieringen; zo mogelijk nemen 
zijzelf kleine takjes uit de tuin mee. Er 

is ook groen aanwezig.

De kosten zijn 10 euro per persoon,
inclusief 2 kopjes koffie of thee met een 

lekker Syrisch koekje, gebakken door 

Nadia.

We hopen op veel deelnemers uit alle wijken en neem gerust een 
vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee.
Opgave graag voor 1 december bij Marjan Dijk, Fazantweg 8, tel. 
3092308. Begin december krijgt u bericht over de dingen die u zelf 
mee moet nemen. De middagen zijn altijd erg gezellig en u gaat met
een mooi kerststuk naar huis!

Namens het wijkteam, Pytsje Kraan
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Puzzel
Deze puzzel gaat als volgt: De omschrijving heeft dezelfde letters als 

het woord er achter min één letter en die letter is van boven naar 

beneden de oplossing. b.v. insect ritme is het antwoord mier, de 
letter T staat er niet in.

Succes! cgrawee@gmail.com Ina Rawée

Omschrijving letter

overleg gebaard --- --- --- --- --- --- ----- -----

neergedaald geladen --- --- --- --- --- --- ----- -----

hoofddeksels testpen --- --- --- --- --- --- ----- -----

schikken opgeven --- --- --- --- --- --- ----- -----

spreken partner --- --- --- --- --- --- ----- -----

kust stander --- --- --- --- --- --- ----- -----

moeilijk ligkast --- --- --- --- --- --- ----- -----

kliekje krapjes --- --- --- --- --- --- ----- -----

roven legnest --- --- --- --- --- --- ----- -----

mikken rondeel --- --- --- --- --- --- ----- -----

zegevieren inwonen --- --- --- --- --- --- ----- -----

spinrag adderen --- --- --- --- --- --- ----- -----

bemerken opleven --- --- --- --- --- --- ----- -----

In de oplossing van de oktoberpuzzel was een fout.
Er kwam uit hervormangsdag, maar dat moest zijn hervormingsdag.

Haaknaald, Eerbiedig, Reglement, Vleeseter, Omhelzing, Relegatie, 
Momenteel, Afleveren, Nominatie, Grandioos, Samenhang, 

Doorweekt, Adopteren, Garderobe.
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Diaconie
Korte samenvatting van de diaconievergadering van 

4 oktober jl.

Alle diakenen zijn aanwezig en de vergadering werd
geopend met het gedicht “najaar” van Truus Bijzet 
Een groot gedeelte van de avond was ingeruimd 

voor een tweetal gedachtewisselingen met:

1: Stichting Neie Noaber. 
2: Biologische groentetuin.

1: Na uitleg wat Neie Noaber inhoudt en wat deze doet, geruime tijd 
gediscussieerd over de eventuele samenwerking met onze diaconie.
Wat kunnen we van elkaar verwachten, hoe kunnen we elkaar
versterken ed. Afgesproken is, dat de diaconie een lijst ontvangt met 

alle activiteiten die Neie Noaber organiseert. Aan de hand van deze 

lijst besluit de diaconie waar ze eventueel aan mee wil doen en waar 
ze in wil samenwerken.

2: Een deelnemer van de biologische groentetuin vertelt wat dit 
inhoudt, wat er verbouwd wordt e.d. Men heeft regelmatig

overschotten van groente. Mogelijk iets voor de voedselbank? Na een 

uitgebreide gedachtewisseling en omdat het oogstseizoen bijna 
voorbij is, wordt afgesproken om hier komend voorjaar op terug te 

komen.
Verder werd, naast de maandelijks weerkerende agendapunten, 

gesproken over:

-Dit jaar komt de diaconie opnieuw met een kerstpakkettenactie, 
waarvoor in december tijdens de eredienst een paar maal

gecollecteerd zal worden. Vorig jaar was dit een groot succes.
- Taakverdeling tijdens de avondmaalsviering. Hoe gaat het met het 
oog op eventuele corona besmetting, gebruiken we de grote beker of

alleen kleine bekertjes (disposable) e.d.
-collecterooster. Waar wordt de komende tijd voor gecollecteerd 

tijdens de kerkdiensten. Verder moeten wijzigingen in het collectedoel

en –rooster tijdig doorgegeven worden, zodat de juiste doelen 
afgedrukt worden in Dorpsklanken en op de zondagsbrief.
Afgesloten werd met een zegen van Andries Govaart.

Namens de diaconie:
Hein van Assen
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Collecteopbrengsten
Hieronder ziet u de verantwoording van de, door de diaconie en 

kerkrentmeesters, ontvangen giften over de maand september 2021. 

Uitgezonderd zijn de giften binnen gekomen via 
bankoverschrijvingen.

U ziet ook een overzicht van de te houden collectes in de komende 
periode. Geef indien mogelijk via GIVT.

Bankrekeningnummers van de diaconie en van de kerkrentmeesters 
vindt u in het colofon van dit nummer van kerkelijk contact.

Datum collectedoel subtotaal totaal
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5-sep D kerk in actie: werelddiaconaat
K instandhouding van de eredienst

€ 59,00
€ 30,00

€ 89,00

12-sep D ondersteuning voedselbank
K instandhouding van de eredienst

€ 29,70
€ 16,70

€ 46,40

19-sep D kerk in actie: t.b.v. syrië
K instandhouding van de eredienst

€ 71,40
€ 52,35

€ 123,75
26-sep D kerk in actie israel/palestina

K instandhouding van de eredienst
€ 158,70
€ 64,50

€ 223,20

komende zondagen 

D zending

D bloemengroet
D kerk in actie: werelddiaconaat
D kerstpakketten actie diaconie 
K instandhouding eredienst

14-nov

21-nov

28-nov
5-dec

Wekelijks



Donateursavond
Jaarlijks organiseert de Stichting Vrienden van de Dorpskerk in 

november een avond voor onze donateurs. Vorig jaar kon onze 

jaarlijkse donateursavond om de u welbekende reden niet doorgaan. 
Dit jaar hopen wij die wel weer te kunnen organiseren. De 

bijeenkomst staat gepland op donderdag 18 november 2021 en 
begint om 20.00 uur. Traditiegetrouw hebben wij ook weer een 

spreker uitgenodigd en dat is dit keer de heer Ter Steege van de 

Stichting Het Drentse Landschap. Het onderwerp van de lezing is “de 
geschiedenis van de Drentse kerken”.

Hierbij nodigen wij iedereen uit, dus niet alleen onze donateurs, voor 
deze avond. U bent van harte welkom.
Over de eerste kerken in Drenthe is weinig bekend. Archeologische 
opgravingen hebben aangetoond dat ze van hout waren en net als 
boerderijen van plaatselijk aanwezig materiaal gebouwd werden.
Vanaf de 13e en vooral de 14e eeuw werd het gebruik van baksteen
toegepast, nadat men voor belangrijke gebouwen eerst ook tufsteen
gebruikt had. De kerken uit die periode zijn hierdoor dan ook voor
een groot deel bewaard. Een boeiende lezing over de cultuurhistorie 
van de kerken in Drenthe. Aan de hand van verschillende 
kerkgebouwen in Drenthe wordt de geschiedenis nagelopen: vanaf 
het begin via de versplintering die zich in de loop der tijden heeft
voltrokken tot en met de kerkverlating plus wat die laatste 
ontwikkeling zoal voor gevolgen heeft voor het behoud vanuit 
cultuurhistorische overwegingen.
Het programma voor de avond:
20.00 uur Welkom
20.05 uur 1e deel lezing
20.45 uur pauze
21.00 uur 2e deel lezing
21.30 uur hapje en drankje ter afsluiting
22.00 uur einde
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom op vertoon van een
corona-toegangsbewijs voor een kopje koffie of thee (met 
koek)

Sinds 2001 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk druk bezig om
de instandhouding van de Dorpskerk te ondersteunen. Een 

eeuwenoud monument van en voor de dorpsgemeenschap van 
Eelde-Paterswolde en Eelderwolde.

Als cultureel erfgoed is de Dorpskerk van ons allemaal en daarom
werd indertijd de Stichting opgericht. Inwoners van Eelde, 
Paterswolde en Eelderwolde en daarbuiten hebben al jaren laten zien 

dat ze daar financieel aan willen bijdragen.
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Met hulp van onze trouwe donateurs en middels giften heeft de 

Stichting al behoorlijke bijdragen kunnen leveren aan de 

instandhouding van de kerk. Te beginnen met de grote restauratie in 
2001 waardoor ook de schildering in het koor aangepakt kon worden. 

Vorig jaar zijn de stoelen van de kerk vervangen. Wij hebben hier een 
bedrag van € 5.000,00 aan bijgedragen. Mocht u meer willen weten 

wat er dankzij uw bijdragen is gerealiseerd dan verwijzen wij u graag 

naar onze website. www.vriendenvandedorpkerkeelde.nl

Wanneer u de Dorpskerk een warm hart toedraagt: een gift is
welkom op bankrekening NL84RABO 031.58.57.315 t.n.v. Stichting 

Vrienden van de Dorpskerk Eelde te Paterswolde. De Stichting heeft 
de ANBI-status, uw gift aan de Stichting valt daardoor voor de 

Belastingdienst onder de Geefwet, waarbij extra belastingaftrek 

mogelijk is.

Namens het bestuur 

Bertus Beelen
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Uitnodiging
In de nacht van 9 op 10 november werden overal in Duitsland 

synagogen in brand gestoken en Joodse winkels en huizen verwoest. 

Met deze beruchte “Kristalnacht” lieten de nazi’s hun ware gezicht 
zien.

In vele plaatsen wordt in de tweede week van november hier 
aandacht aan besteed. In Zuidlaren is van 8 november tot 14 

november een tentoonstelling in “De Meent”, een bijgebouw van de 

Laarkerk, Stationsweg 159.

Hier wordt aandacht besteed aan de Zuidlaarder Joden, de 

activiteiten op Dennenoord en de houding van de kerk tijdens de 
tweede wereldoorlog.

Deze tentoonstelling wordt geopend op 8 november 0m 10.30 uur in 

“De Meent” door burgemeester M.Thijssen. Ds. G. Hovingh houdt een 
lezing over “Dominees in oorlogstijd”. Alle kerken in Tynaarlo zijn 

hiervoor uitgenodigd.

U kunt zich aanmelden bij Herre Steegenga, Ebbingekamp 5, tel. 

4092271 of per e-mail: herresteegenga@telfotglasvezel.nl

Vriendelijke groe,
H. Steegenga
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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

Voorzitter  

Scriba

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
: Hielle Tillema
: 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) 3760 5852 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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