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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: 
    

05 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas     2e advent / KK/ C (1) 
    

12 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas     3e advent KK/JK (2) 
    

19 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas     4e advent / KK 
    

24 dec. 18.30 uur ds. Kaj v.d.Plas     Kinderfeest 

24 dec.  20.00 uur ds. Kaj v.d.Plas     Kerstnacht 

24 dec. 22.00 uur ds. Kaj v.d.Plas     Kerstnacht 
    

25 dec. 10.00 uur dhr. B. Broers       Kerstmorgen 
    

26 dec. 10.00 uur  ds. Kaj v.d.Plas     KK 
    

31 dec.  19.00 uur mevr. Joke v. Beveren   Oudjaar (vr.) 
    

02 jan.   10.00 uur  Ochtendgebed      KK 
    

09 jan. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas    JK/KK 
    

KK: Kinderkerk en Kinderoppas  

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate 
 

(1) De dienst van 5 december is alleen bij te wonen door kinderen met hun 

ouders.  Voor anderen alleen online te volgen via kerkomroep. 
(2) Vanaf 12 december zijn de diensten alleen bij te wonen na opgave bij de 

kerkbezoekplanner. 
 

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 
worden.  

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

 
Soms gaat er zoveel door je hoofd dat je niet de juiste 

woorden kunt vinden. Zo fijn dat je dan de taal creaties  

van iemands anders mag gebruiken. 

Dank je wel onbekende. 
 

Ik wens je: 

Genoeg stilte om te kijken naar de sterren 

Genoeg eenvoud om ontzag te tonen 
Genoeg vertrouwen om het goede zijn weg te laten vinden 

Genoeg verwondering om het ondenkbare te zien gebeuren. 

 

De redactie wenst u: 

Een december maand met veel aangename verassingen 
 

Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema   
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Nieuws uit de Kerkenraad.  
In de laatste vergadering van de Kerkenraad van het jaar kijken we 

onder andere naar de begrotingen van het College van 
Kerkrentmeesters en het College van de Diakenen voor het komende 

jaar. In deze tijd van Corona is het maken van een begroting een 

min of meer onzekere factor. Zoals te verwachten geven de cijfers 

voor het komende jaar helaas geen positief overzicht. Dit is te 
verwachten aangezien veel activiteiten stil liggen en de lopende 

kosten wel door gaan. We zullen dit ook presenteren tijdens het 

komende Gemeenteberaad. Daarnaast zal ook een presentatie van 

de Kliederkerk aan de orde komen en de uitleg over het gebruik van 

de GivT app. De diensten in de maand december blijven hopelijk 
gewoon doorgaan. Het zou toch wel erg jammer zijn dat we juist in 

de december maand de diensten weer online moeten organiseren. 

Daarbij komt direct de gedachte bij me op hoe waardevol de 

Voleindingsdienst is geweest. Het was het afgelopen jaar een 
speciaal jaar waar ogenschijnlijk niet veel is gebeurd maar achter de 

schermen draaide alles op volle toeren. Ondanks de Corona perikelen 

is er achter de schermen weer veel werk verzet. Zoals jullie zullen 

hebben gemerkt is er veel te doen geweest over het tonen van het 
Corona Toegang Bewijs, zowel voor de diensten in de Dorpskerk als 

voor de toegang in ‘t Loughoes. Wij hebben daarmee zelfs de 

landelijke pers gehaald. Toch staan we nog steeds positief tegenover 

ons besluit om dit te blijven handhaven. Dit is het laatste Nieuws van 

Kerkenraad van dit jaar en ik hoop jullie te ontmoeten in een van de 
diensten in december. Blijf de website en de zondagsbrief volgen in 

deze steeds veranderende Corona periode. Ik wens iedereen fijne 

Feestdagen en een gezond, gelukkig, positief en een Corona-

bestendig 2022. 
 

Namens de Kerkenraad ,  

Gea Kuit, scriba. ✨   
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Zoom in, zoom uit 
They used to think the world was flat 

And there'd be dragons off the edge of the map 
Til Galileo put on his thinking cap 

And changed things forever 

The Earth's just a dock for an astronaut 

There's a whole universe in one rain drop 
Or a single bottle of soda pop 

We're all in this together 

 

Zoom in, to get a new perspective 

Zoom out, to see we're all connected 
The distant star is reachable 

Every moment is teachable 

Love is what it's all about 

Zoom in, zoom out 
 

When your journey seems an endless one 

And fear is hard to overcome 

Step-by-step is how you get it done 
One day you'll be laughing 

(A wealthy man) A wealthy man from way up high 

A homeless child with a cardboard sky 

If we could only see through each other's eyes 

Imagine what could happen  
 

Shift your paradigm 

Seek and you will find  

The end of your nose is infinity 
If you open up your mind 

 

Zoom in, zoom out 

Just like a tapestry 
A bigger picture you'll see 

Anything is possible 

Even the improbable 

 
(Ringo Starr – Zoom in, zoom out) 

 

Hij komt, Hij komt 

Advent, advent - hij komt, hij komt, zou je letterlijk kunnen vertalen. 

Het begrip Advent komt namelijk van het Latijnse woord adventus en 
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dat betekent zoiets als ‘aankomst’. Het is een vervoeging van het 

werkwoord advenire, wie Frans spreekt herkent in venire ‘komen’ en 
ad is zoiets als ‘tot’. Nu weet je meteen waarom dat bekende 

Adventslied begint met ‘Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland kom 

in onze nacht.’ 

Inzoomen 
Advent is de voorbereidingstijd op de komst van de Heiland, de 

heelmaker. Als je wilt zien waar die komt moet je echt behoorlijk 

inzoomen. Je stelt scherp op een onbetekenend land (Palestina), en 

dan op een onbetekenende stad (Betlehem), en dan op een 
onbetekenende karavanserai (een rustplaats voor reizigers), en dan 

op een onbetekenend groepje mensen (stoffig van hun reis), en dan 

op een onbetekenend kind (in een voerbak). 

 
Uitzoomen 

Maar tegelijkertijd is Advent de tijd van uitzoomen. Je draait de 

scherpstelknop terug (voor camera-experts: dit is niet hoe het 

technisch werkt, maar volg het argument maar even) en maakt 

zoveel achteromwentelingen dat je van voerbak via stad en land de 
hele wereld in beeld krijgt, om nog verder uitzoomend uiteindelijk de 

hele kosmos in je beeld te vangen. Advent is de tijd waarin we extra 

stilstaan bij het geloof, de hoop, of de verwachting dat de Heiland de 

hele kosmos tot een plek van vrede en harmonie zal maken. 
 

Een bijbels perspectief 

Als je de bijbel leest, van kaft tot kaft dan hè, zie je dat dit eigenlijk 

voortdurend gebeurt, dat inzoomen en uitzoomen. Onze blik wordt 
gericht op de verhalen van gewone, onbeduidende mensen waarin 

wij onszelf kunnen herkennen. En in die verhalen blijkt altijd wel iets 

bijzonders te ontdekken. God ziet namelijk dat allerkleinste. Op 

andere momenten verplaatst het perspectief van de bijbelse verhalen 

en liederen zich en kijken we plotseling door de ogen van God naar 
de hele kosmos en zien we alles in één groot verband. Waarin tijd 

zelfs geen rol meer lijkt te spelen. 

 

Het perspectief van een ander 
Ook het samen lezen met anderen helpt je soms om je eigen 

perspectief te verlaten en het perspectief van een ander te bekijken, 

in te zoomen op iets anders of juist even afstand te nemen en met 

nieuwe ogen te kijken naar de verbanden. 
Zoom uit, zoom in 

De beweging van inzoomen en uitzoomen is noodzakelijk om de 

dingen in perspectief te blijven zien. De uitdagingen van ons eigen 
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kleine leven zijn soms beter te verdragen wanneer we er even 

afstand van kunnen nemen. Soms helpt die afstand ons aan een 
nieuw perspectief. Met een oud lied gezegd: om je zegeningen te 

kunnen tellen (een voor een), heb je overzicht nodig. Aan de andere 

kant is het soms nodig om de verheven, afstandelijke positie te 

verlaten en in te zoomen op het persoonlijke en kleine verhaal. Want 
ook dat doet ertoe.  

 

Heen en weer 

Eigenlijk beweeg je al zoomend voortdurend tussen het individuele 
en het algemene, tussen ik en wij. Dat gun je jezelf voor je eigen 

mentale gezondheid, dat je afstand kunt nemen van je ervaringen 

maar ze ook recht kunt doen voor wat ze zijn. Dat gun je anderen, 

dat ze niet alleen als onderdeel van een verband of groep worden 
gezien, maar ook als uniek persoon. Dat gun je de samenleving, dat 

er oog is voor het belang van ieder ikje, maar ook voor het geheel. 

Je gunt de wereldleiders en machthebbers, invloedrijke personen en 

voor mijn part influencers die dat kunnen, en beide perspectieven 

met elkaar kunnen verweven tot een verwarmend of dempend 
(wand)kleed. 

 

Scherpstellen met Gods ogen 

De bijbel zoomt voortdurend in en uit, de ogen van God stellen 
scherp op de zandkorrels in je haar en op het geheel van sterren aan 

de hemel. En wij volgen die blik, en zoeken naar het verband tussen 

dat alles. Een verband dat dus misschien alleen ‘in God’ te vinden is. 

Een verband dat hopelijk op ons toekomt, ooit, nu, advent.  
 

Achtbaan 

Dat inzoomen en uitzoomen in de Bijbel maakt van ons leven met de 

verhalen soms net een achtbaan van diep beneden naar boven in de 

hoogte, soms desoriënterend en soms de wereld op zijn kop. Net het 
leven zelf. En daarbij past een ander woord dat is afgeleid van het 

Latijnse advenire. Adventurus: ‘dat wat op het punt staat te 

gebeuren.’ Ik weet dat de achtbaan van het leven soms misselijk kan 

maken, maar wens ons toch het perspectief dat we er af en toe van 
kunnen genieten als van een spannend, of schitterend (het is ten 

slotte bijna Kerst) avontuur. 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Jesaja 9 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt  

ziet een schitterend licht.  

Zij die in het donker wonen  

worden door een helder licht beschenen.  

2 U hebt het volk weer groot gemaakt,  

diepe vreugde gaf u het,  

blijdschap als de vreugde bij de oogst,  

zij jubelen als bij het verdelen van de 

buit.  

3 Het juk dat op hen drukte,  

de stok op hun schouder, de zweep van 

de drijver,  

u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  

4 Iedere laars die dreunend stampte  

en elke mantel waar bloed aan kleeft,  

ze worden verbrand, een prooi van het vuur.  

5 Een kind is ons geboren,  

een zoon is ons gegeven;  

de heerschappij rust op zijn schouders.  

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.  

6 Groot is zijn heerschappij,  

aan de vrede zal geen einde komen.  

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  

ze staan vast, in recht en gerechtigheid,  

van nu tot in eeuwigheid.  

Dit bijbelgedeelte wordt bijna altijd gelezen tijdens de 

kerstnachtdienst. 

Vooral de zin “iedere laars die dreunend stampte” doet me wat, 

zeker nu. 
Ik las een stuk hoe 77 jaar geleden het Ardennenoffensief losbarstte. 

Een laatste wanhopig offensief van de Nazi’s om via de Ardennen de 

haven van Antwerpen te bereiken, om te voorkomen dat de 

Geallieerden die haven zouden kunnen gebruiken voor de aanvoer 

van de broodnodige middelen. Op Eerste Kerstdag bereikte dit 
offensief zijn dieptepunt. 
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In Nederland was de hongerwinter begonnen, die mensen, kinderen 

soms nog, ertoe dreven om op fietsen met houten banden en alles 
wat maar rijden kon, naar andere delen van het land te gaan: om 

voedsel te halen, of in het geval van kinderen soms bij wildvreemde 

mensen te logeren tot beter tijden. Tienduizenden mensen 

overleefden dit niet. 
Sinds de bevrijding in 1945 hebben wij dit niet meer mee hoeven 

maken, en hebben wij in veiligheid mogen wonen. Maar we hoeven 

maar even naar de Journaalbeelden te kijken, om te beseffen dat dat 

niet vanzelfsprekend is. 
Met Advent leven we toe naar die vrede, een vrede die we nooit 

eerder beleefd hebben. Een vrede waarbij zelfs de wolf naast het lam 

zal liggen, een panter bij een bokje, en een kalf en een leeuw zullen 

samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Gedenken, vieren 
en vooruitzien gaan zo hand en hand. 

Laten we Kerst daarom uitbundig vieren, als teken van hoop, omdat 

Gods zoon geboren is. Als een voorbode van zijn Vredesrijk dat zeker 

zal komen! 
 

Bert Broers. 

Het Corona -jaar 2021 
Het Corona-jaar 2021 was een bijzonder jaar en anders dan het 

Corona- jaar 2020. Dat betekent dat we inmiddels al bijna 2 jaar in 
een soort ‘welles-nietes’ vrijheid zijn beland. Het eerste jaar in een 

echte Lockdown met thuiswerken, zelfs de kerkdeuren dicht en stille 

straten en in de zomer weer versoepelingen en nu weer strengere 

maatregelingen. Het was hollen of stilstaan en organiseren en weer 
afgelasten. En nu weer een gedeeltelijke Lockdown. Er is in de 

afgelopen 2 jaar meer vergaderd dan werkelijk uitgevoerd. En toch is 

er meer werk verzet door alle vrijwilligers. Het woord zorg is in deze 

COVID jaren dan ook een beter woord. Door de COVID hebben de 

vrijwilligers van onze gemeente meer zorg en aandacht besteed aan 
zieken, ouderen en gedwongen thuisblijvers dan normaal het geval 

is. De eenzaamheid onder de ouderen vraagt meer aandacht met 

meer bezoekjes en vaker een bloemetje. En deze vrijwilligers zijn de 

mensen in de wijk en zijn de contactpersonen. Dat zijn de stille 
krachten in onze gemeente. Als we dan aan het eind van het jaar zijn 

aangekomen is het belangrijk om alle vrijwilligers met welke taak 

dan ook, te bedanken voor hun inzet en zorg. Het zijn de stille 

krachten in de wijngaard.  
Lieve mensen, bedankt! Gea Kruit, scriba 
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Kun je zingen? 
Doe dan mee op kerstochtend! 

 
Op zaterdagochtend 25 december is het eerste kerstdag, en 

het belooft een feestelijke dienst te worden! Met een mix van 

bekende en nieuwe kerstliederen, gezongen door een 

gelegenheidskoor, willen we samen de geboorte van Jezus 
vieren. 

 

Wat is precies de bedoeling? 

Houd je van zingen? Geef je dan op om mee te doen. We repeteren 

in ieder geval op zondagavond 12 en 19 december, van 19.30-21.00 
uur. Enige zelfstudie thuis is aan te raden. We gaan traditionele 

kerstliederen zingen, zo mogelijk meerstemmig, en ook een aantal 

nieuwe. Vincent dirigeert, en José begeleidt op piano. 

 
Wat kun je nu al doen? 

Geef je zo snel mogelijk op per e-mail bij José Groenboom 

(mailadres hieronder). Je krijgt dan z.s.m. de muziek toegestuurd, 

en dan kun je thuis alvast aan de slag. Houd je niet van zingen, 
maar speel je wel een 

instrument en lijkt het je 

leuk om mee te doen, 

laat het dan ook even 

weten. Weet je nog 
anderen die dit wellicht 

leuk vinden? Stuur het 

bericht dan vooral door! 

 
Hartelijke groet, 

 

Vincent van Laar 

José Groenboom 
(josenieuwenhuijzen@yahoo.com) 

 

 

 

 

mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Vanuit de diaconie 
U kunt hier lezen waar we ons als diaconie zoal mee 

bezig hebben gehouden en waar in de nabije 
toekomst onze aandacht (en geld) naar toe gaat.  

• De voorbereidingen voor de altijd drukke 

maar dankbare decembermaand zijn weer in 

volle gang. In samenwerking met de 

diaconieën van Vries en Zuidlaren maken we een door de 

gemeente Tynaarlo met zorg uitgezochte groep blij met een 

financiële bijdrage. Daarnaast hebben we gemeend dat in 

onze eigen gemeente ook een aantal mensen wel wat extra’s 

kan gebruiken in december. Hiervoor zal in december ook 

meerdere keren worden gecollecteerd. Zoals we ook elke 

zondag zeggen: deze collecte wordt van harte bij u 

aanbevolen  

• Het collecterooster en de begroting van 2022 zijn ook 

besproken. Dit wordt dunnetjes overgedaan bij de 

kerkenraadsvergadering en bij het gemeenteberaad 

• Volgend jaar willen we voor ons ZWO-project in Columbia 

weer een ZWO-dienst organiseren  

• We zouden meehelpen met de avondmaal viering in de 

Symphonie, maar ook dat heeft door het bekende virus geen 

doorgang kunnen vinden  

 

Hopelijk bent u zo op diaconaal gebied weer op de hoogte.  

 
Met vriendelijke groet,  

Wichard Bouma 
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Toekomst van de Vespers 
Al sinds jaar en dag wordt er op de laatste zondagavond van de 

maand een vesper gehouden in de Dorpskerk. Nu de organisatie 
lastig wordt, door afname van het aantal liturgen, en er zelfs al een 

vesper niet is doorgegaan, rijst de vraag over de toekomst van de 

vespers. 

 
Er is ook geconstateerd dat het aantal bezoekers meestal klein is. 

Toen de vespers op kerkomroep werden uitgezonden, keken er wel 

zo’n 70 mensen (live of achteraf). 

 

Een afvaardiging van de kerkenraad heeft gesproken met Jaap 
Koopmans, initiator en dragende kracht van de vespers (en ook de 

laatst overgeblevene liturg).  

 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de vespers, en het 
gesprek daarover, willen we jullie als gemeente vragen naar het 

belang van de vespers. Vul de online enquête (4 korte vragen) in via 

de volgende link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1MQguoxja1159Pt7cbhlQWiFAKWc

Gq7ByrYCebjVhI50/edit 

 

De kerkenraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MQguoxja1159Pt7cbhlQWiFAKWcGq7ByrYCebjVhI50/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MQguoxja1159Pt7cbhlQWiFAKWcGq7ByrYCebjVhI50/edit
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Bhv’ers gezocht 
Wel eens over nagedacht? Wie zorgt er 

voor ordelijke ontruiming als de 
Dorpskerk ineens vol rook staat tijdens 

een kerkdienst? Wie zorgt er voor eerste 

hulp als twee kinderen in ’t Loughoes 

samen van de trap struikelen? 
In onze gemeente zijn een aantal 

mensen opgeleid als Bhv’er. De koster-beheerders vanzelfsprekend 

ook. Er is doorgaans geen aanwezigheidsrooster, als er maar genoeg 

Bhv’ers zijn opgeleid dan is er altijd wel iemand extra aanwezig. 

Het team wordt nu te klein en heeft dringend versterking nodig. Geef 
je op bij Peter of Marjan Dijk! 

In ’t Loughoes, via koster@dorpskerkeelde.nl, (050) 309 2308 of 

(06) 5288 7709 (ook WhatsApp) 
 
 
 

Allerzielen 
2 November was het Allerzielen. Net als 

voorgaande jaren stonden de deuren van de 

Dorpskerk open voor dorpsgenoten en 

gemeenteleden om een overleden dierbare te 
gedenken. 

 

De kerk was ook deze keer een fijne plek om 

een kaars aan te steken. 
Buiten zag het er sfeervol en uitnodigend uit 

met kaarsjes langs het pad naar de kerk. 

De mensen kwamen door de grote ingang 

binnen en gingen door de zijdeur naar buiten. 
 

Even zitten, stil zijn, je gedachten laten gaan, in deze mooie kerk 

van ons dorp. 

Veel mensen (ruim 100 personen) hebben er gebruik van gemaakt. 
Zo stond de kerk weer open voor en naar de samenleving in het 

dorp. 

 

Namens de pastoraatgroep, Roelie Matter 

 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Agenda 
Koffietied zal tot nader orde gewoon doorgaan, dus elke 1e woensdag 

van de maand van 10 uur tot 11.30 uur. Eventueel nadere berichten 
hieromtrent leest u in de zondagsbrief. 

 

 

 

Kerstviering senioren 
Na rijp beraad en met veel spijt in het hart heeft de 

seniorencommissie helaas moeten besluiten de 

kerstviering voor senioren, die gepland was op 18 
december, vanwege de coronamaatregelingen niet te 

laten doorgaan. 

 

 
 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 7 januari, 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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Tel je mee? Advent en Kerst 
Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: 

van groeicurves tot Cito-scores, van aantal likes tot Top 500-
ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren. Dat kan 

bij ons allemaal – en misschien wel in het bijzonder bij kinderen – de 

vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik 

ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, 
machtig of slim ben? Als ik geen duizenden 

volgers heb op sociale media? 

 

Dat is het thema van het project waarmee we dit 

jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat 
iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat 

op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde 

als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet 

God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, 
een speciale plek bij Hem hebben. 

 

In de kinderkerk en in de dienst lezen we dezelfde verhalen, met 

teksten die gaan over ‘kleine mensen’ die juist voor God erg 
belangrijk zijn. Zo lopen we samen naar het licht toe. Elke week 

zingen we hier een lied over. 

 

1e advent (28 november): Lucas 2:1-5: Jozef en Maria gaan op 

reis naar Betlehem vanwege een volkstelling. 
2e advent (5 december): Lucas 1:26-56: Maria dankt God dat Hij 

haar heeft uitgekozen, terwijl ze een heel gewoon meisje is. 

3e advent (12 december): Marcus 9:33-37: Wie de belangrijkste 

wil zijn, moet anderen juist dienen. 
4e advent (19 december): Jesaja 53:1-6: Gods dienaar die door 

niemand werd gezien, maar die ons vrede heeft gebracht. 

Kerstochtend (25 december): Lucas 2:6-20: de geboorte van 

Jezus en het bezoek van de herders. 
 

De kinderkerk   
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Kerstdecoratie middag 
In het novembernummer van het KC 

stond een uitnodiging om u op te 
geven voor de kerstdecoratie-

middag. Na wat wikken en wegen 

hebben we nu, een maand later, toch  

maar besloten de middag niet door te 
laten gaan. Het aantal Corona 

besmettingen is te hoog opgelopen; 

iedereen die deze middagen eerder 

heeft bezocht, weet dat er veel heen 

en weer gelopen wordt en dat de anderhalve meter maatregel niet 
gehandhaafd kan worden.  

Wij vinden het heel jammer, maar verzekeren u dat de door Marjan 

Dijk ingekochte schalen vast en zeker in de toekomst gebruikt gaan 

worden! 
 

Namens het wijkteam van wijk 2, Pytsje Kraan 

 

 
 

 

 

Verschijningsdatum KC in januari 2022 
 In verband met de drukke periode rondom kerst en 

oud en nieuw is het wat moeilijk om KC samen te 
stellen en bij de lezers te bezorgen. Om die reden 

hebben we besloten om KC later te laten 

verschijnen. De uiterste datum voor het inleveren 

van kopij wordt nu vrijdag 7januari. Uiterlijk 
zaterdag 15 januari komt KC in uw brievenbus. 

  

Redactie KC. 
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We gaan iets nieuws doen: Kliederkerk 
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-

zijn waarin jong en oud samen de bijbelverhalen ontdekken. 
Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God 

ons ontmoeten.  

 

Wat is Kliederkerk? 
Kliederkerk is geïnspireerd door en werkt samen 

met het Engelse Messy Church en maakt zo deel 

uit van een wereldwijde ‘messy family’. Bij 

kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar 

mensen van alle leeftijden op laagdrempelige 
wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. 

Kliederkerk verbindt alledaagse 

gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof. En helpt 

zo om geloof in het normale leven een plek te geven. Kliederkerken 
zijn er in verschillende soorten en maten. Bijvoorbeeld een aantal 

kerken in een dorp die samen drie keer per jaar een kliederkerk 

organiseren waar zestig gezinnen op afkomen, of een gemeente die 

zes keer per jaar in plaats van een gewone kerkdienst een 
kliederkerk organiseert.  

 

Waar bestaat een Kliederkerk dienst uit? 

Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: 

samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er staat een 
bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief. Kliederkerk is 

geschikt voor gezinnen met kinderen, maar ook mensen zonder 

kinderen, en die de kerk (nog) niet kennen, of een tijd geleden 

vaarwel hebben gezegd, zijn welkom. Doordat de aanpak 
laagdrempelig is, kan iedereen zich thuis voelen.  

 

Waarom zouden we dit willen? 

In onze wijken wonen veel gezinnen met kinderen, waarvan we 
slechts een klein gedeelte in de kerk zien. Het gaat er bij de 

Kliederkerk om dat de kerk op een laagdrempelige manier naar de 

mensen toe komt. De Kliederkerk kan dus bestaan als kerkvorm 

naast de al bestaande vormen van kerk-zijn, en zelfs tegelijkertijd 
plaatsvinden, al hanteren de meeste kliederkerken afwijkende tijden 

van de reguliere kerkdienst, bijvoorbeeld op zondagmiddag. De 

Kliederkerk kan een nieuwe impuls geven aan het samen kerk-zijn.  

 

Hoe pakken we dit aan? 
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Vanuit de PKN is een Kliederkerk coach beschikbaar die helpt bij het 

opstarten van een kliederkerk, dus we hoeven het niet alleen te 
doen. Belangrijk is om een kernteam te formeren dat de diensten 

organiseert, maar dit team hoeft niet alles zelf te doen. Uiteindelijk is 

het idee om een groep mensen te vormen die regelmatig bijspringt 

bij de Kliederkerk. We kunnen starten met 4 keer per jaar. Dit is wel 
het minimum om een bepaalde regelmaat en binding met de 

doelgroep te houden.  

 

Doe je mee? 
Vanuit de kerkenraad zijn Hein van Assen, Greet Tillema en José 

Groenboom onderdeel van het kernteam. We zijn nog op zoek naar 

1-2 vrijwilligers uit wijk 7 (Eelderwolde) om deel te nemen in het 

kernteam, en te helpen om dit nieuwe initiatief op te starten. Doe je 
mee? Geef je dan z.s.m. op bij José Groenboom via 

josenieuwenhuijzen@yahoo.com 
 
Wil me meer weten?  

Kijk dan dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=vaNFK8zzR9s&t=2s 

 
Of bekijk de website van de kliederkerk: 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ 

 

Hein van Assen 
Greet Tillema 

José Groenboom 

(josenieuwenhuijzen@yahoo.com) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=vaNFK8zzR9s&t=2s
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/
mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Kinderkerstviering 
De kinderkerstviering zal dit jaar in de Dorpskerk zijn, op 24 

december om 18.30 uur, en is (vanwege corona) alleen bedoeld voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd, dus zoveel mogelijk 

zonder ouders. We gaan zingen, en horen het 

kerstverhaal. De viering duurt ca. 45 minuten, en 

na afloop kunnen de kinderen weer opgehaald 
worden, buiten bij de kerk. We hopen jullie dan 

allemaal te zien!  

De kinderkerk   

 

 

Kerstpakketten 2021 
Inmiddels zijn de voorbereidingen van de 

kerstpakkettenactie, georganiseerd door de Diaconie 

van de Dorpskerk, in volle gang. De adressen van 

mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen we 

via verschillende instanties. Deze lijst is inmiddels 
bijna compleet. Wij gaan ervan uit dat het aantal 

pakketten, evenals vorig jaar, op ongeveer 50 tot 60 

zal uitkomen. We hanteren dezelfde werkwijze als de voorgaande 

jaren: iedereen ontvangt een klein pakket, in de vorm van een tasje. 
Daarin komt, behalve enkele kerstartikelen, een bon die men kan 

besteden bij de supermarkt. De reacties op deze vorm wordt als zeer 

positief ervaren, vandaar dat het ook dit jaar een vervolg krijgt. 

De actie van de Diaconie richt zich alleen op inwoners van ons dorp.  
Om onze actie te bekostigen, wordt er voor dit doel op 3 zondagen in 

december gecollecteerd. De data zijn:   

zondag 5 december, zondag 12 december, zondag 19 december.  

Ook hebt u de mogelijkheid om een bedrage voor dit doel te storten 
op de rekening van de Diaconie, rekeningnummer: NL20 RABO 0315 

8091 91 onder vermelding van: bijdrage kerstpakketten. 

Natuurlijk kunt u producten en ook kant-en-klare kerstpakketten 

inleveren bij ‘t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze producten 

zullen naar de voedselbank regio Tynaarlo gaan. U kunt ze dagelijks  
inleveren in een plastic bak, voor de deur van ‘t Loughoes . 

 

Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage. 

Namens de Diaconie, Greet Tillema                                               
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Dank 
Lieve mensen, 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij zondag 14 november 
na de kerkdienst van de kerk mochten ontvangen. Ze prijken nog 

steeds op onze tafel. We waren blij verrast. 

Ook de kaart met 28 handtekeningen, die we ook ontvingen, deed 

ons zeer goed. 
(ps. Eén groet ontvingen we per post. Hartelijk dank H G K) 

Nogmaals hartelijk dank, ook namens mijn vrouw Annelies. 

Jan Meijer 

 

Lieve mensen, 

Zondagochtend 7/11 werd na de dienst een bos bloemen bij mij 

bezorgd, samen met een kaart met heel veel handtekeningen als 
groet en troost na het overlijden van mijn echtgenote Ineke. Het is 

fijn om te merken dat iedereen zo met je meeleeft. Hartelijk dank 

daarvoor.  

Sebo Woldringh.  
 

Jullie meeleven, op allerlei manieren, heeft ons in 
de ziekteperiode  van Aat heel goed gedaan. Veel 

dank daarvoor. Janneke Holthof kwam in de maand 

na Aat zijn overlijden ook nog een bloemengroet bij 

mij brengen. Dit meeleven van jullie allen geeft een 

dankbaar gevoel van verbonden zijn met elkaar. 
Dank! 

Een hartelijke groet van  

Nan Vos-Postema 
 

De voorzitter van het wijkteam, Hans van Bergen, kwam een 

bijzonder mooi bloemstuk brengen, waarop een kaartje lag waarop 
stond “Van harte gefeliciteerd met uw 94e! De Dorpskerk.” 

Inderdaad, op 17 november 2021 heb ik de gezegende leeftijd van 

94 mogen bereiken. 

Alle kerkleden hartelijk bedankt voor deze bijzondere verrassing. 
G.Polet, Mimosahof 17 Paterswolde 
 

Zondag 31 oktober werden wij verrast door Ina Penninga, zij kwam 

een prachtig en kwalitatief mooi boeket  brengen namens jullie allen. 

Hartelijke dank daarvoor. "een hart onder de riem" 

Mien en Dirk Wijkstra 
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Gespreksgroep ‘t Loughoes 
Op woensdag 15 december is er weer gespreksgroep in ’t Loughoes 

(onder voorbehoud van de toestand rondom de coronamaatregelen).  
We beginnen om 10 uur. Deze keer buigen we ons over de 

kerstverhalen en lezen die in de nieuwste vertaling.  

Opgave is niet nodig, een testbewijs in verband met 

corona (uiteraard) wel. 
Graag tot dan!  

 

Bert Broers 

 

 
 

 

 

 

Gedicht  
Kom, laten we gaan door de  straten 
van herinnering, de wegen van licht 

en paden van herkenning. 

Laten we de uitgestrekte hand omvatten, 

de blik vol aandacht beantwoorden. 
De vriendelijke stem laten binnenkomen 

als het buiten donker en somber is. 

Laten we elkaar lezen in 

de ogen van onze medemens. 
Elkaars houvast zijn 

als we lachend en huilend 

varend op het vlot van hoop 

de reis van ons leven maken. 
Als je dan aankomt en het anker 

uitwerpt, rijk zijn met wat de tocht 

zo uniek en bloeiend maakte. 

 

Lien Doorduin 
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 
 

7   november  dhr. S. Woldringh 

14 november  dhr. en mevr. Jan en Annelies Meijer 

21 november  mevr. F. Rademaker 
28 november  mevr, E. Verschoor en mevr. A. Doornbosch 

 

 
 
 

 
 

In herinnering  
Dhr. J. Brands 20-11-38 02-11-21 

Dhr. J.P. Wieland 01-11-44 10-11-21 

Mevr. H. Hofstee - Kuipers 23-11-38 17-11-21 
 
Het volk dat wandelt in het duister 

Zal een groot licht zien, een groot licht. 

hef naar de hemel uw gezicht, 

Met opgeheven hoofden, luister. 

 
En alle, alle mensen samen, 

die zullen voor zijn aangezicht 

staan zingen in het grote licht. 

En Hij kent allen bij hun namen. 
 

 

 

 
 



 
24 

Van het kerkelijk buro 
Verhuisd:                     van:             naar: 
 
Mevr. J.H. Wiersema- v.d. Meer  Ruskenstukken 3   Hooiweg 18/025 
 

 
 

 

Kerkrentmeester gezocht! 
 “Geef vandaag voor de kerk van morgen.” “Geef 

voor je kerk.” “Mijn kerk verbindt.” “Mijn kerk 
inspireert.” “Mijn kerk in Balans.” 

5 thema’s van de afgelopen jaren voor de actie 

kerkbalans. Misschien herken je ze nog? 

Iemand moet dat regelen in onze gemeente. 
Daarvoor hebben we een kerkrentmeester. Die met 

hulp van vele vrijwilligers zorgt dat enveloppen worden bezorgd en 

weer worden opgehaald. Die gaat nadenken of dat slimmer, digitaler, 

kan. Die als het goed is nog meer doet. Andere inzamelacties op 
poten zetten. Collectes organiseert. Over nalatenschappen voor de 

kerk nadenkt. Vul het zelf maar aan. 

Zo’n kerkrentmeester zoeken wij! 

Dat het nodig is kunnen we dit jaar goed zien. De inkomsten voor 
onze gemeente dalen ieder jaar. De tekorten lopen ieder jaar op. Als 

we dat niet kunnen veranderen is de gemeente over twintig of dertig 

jaar blut. 

 Wat is de kerk u waard? 

cvk@dorpskerkeelde.nl Kees-Jan Antuma (06) 2216 8536 (ook 
WhatsApp) 

  

mailto:cvk@dorpskerkeelde.nl
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Puzzel 
In deze puzzel worden de woorden volgens de omschrijving 

weggestreept. De woorden die over blijven is de oplossing. 
Fijne feestdagen!  Ina Rawée    cgrawee@gmail.com 

 

nacht    Nazaret  kerst   stal 

 
                  engel             vrede         wacht     stil  op 

 

      David   aarde  keizer  kindje  ster  Maria 

 

 voor  kudde  Bethlehem  alle  baren  Jozef 
 

doek  mensen december  voerbak schapen trog 

 

 die Augustus  hij  herder  teken liefheeft 
 

 

Streep het woord weg als je van een A een E kan maken en weer 

een woord is (niet 2 A’s achter elkaar).  
Als je de eerste letter weghaalt, behalve de V en weer een woord is. 

Woorden die met een K beginnen. 

Bijbelse namen en plaatsen doorstrepen. 

Als je de eerst letter weghaalt en een cijfer wordt. 

De eerst E door een A kan vervangen en een woord is. 
Maanden kunnen worden doorgestreept. 

En de woorden die eindigen op een K. 

 

De oplossing van de novemberpuzzel was: gespreksgroep 
beraad, geland, petten, voegen, praten, strand, lastig, prakje, stelen, 

doelen, winnen, draden, voelen. 

 

 
 

 
 

  

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
DATUM   COLLECTEDOEL SUBTOTAAL TOTAAL 

3-okt D BLOEMENFONDS € 89,40   

  K INSTANDHOUDEN EREDIENST € 107,95   

        € 197,35 

10-okt D LEGER DS HEILS € 139,00   

  K INSTANDHOUDEN EREDIENST € 85,45   

        € 224,45 

17-okt D KERK IN ACTIE: 
WERELDDIACONAAT 

€ 151,40   

  K INSTANDHOUDEN EREDIENST € 133,55   

        € 284,95 

24-okt D PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING € 103,35   

  K INSTANDHOUDEN EREDIENST € 71,05   

        € 174,40 

31-okt D KERK IN ACTIE: COLOMBIA € 177,75   

  K INSTANDHOUDEN EREDIENST € 91,90   

        € 269,65 

Hier ziet u de opbrengsten van de collectes van oktober 2021. De 

opbrengsten van gelden rechtstreeks gestort op de bankrekeningen 
van de diaconie en van de kerkrentmeesters zijn hierin niet 

meegenomen. Alle gevers en geefsters bedankt voor hun bijdrage. 

Collectes voor de komende weken zijn als volgt. 
  5-12 KERSTPAKKETTEN ACTIE V. 

DIACONIE 

INSTANDHOUDING 

EREDIENST 

12-12 KERSTPAKKETTEN ACTIE V. 

DIACONIE 

INSTANDHOUDING 

EREDIENST 

19-12 KERSTPAKKETTEN ACTIE V. 

DIACONIE 

INSTANDHOUDING 

EREDIENST 

24-12 ALLE 3 DIENSTEN. KINDEREN IN 
DE KNEL 

GEEN 2E COLLECTE 

25-12 PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING INSTANDHOUDING 
EREDIENST 

26-12 PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING INSTANDHOUDING 
EREDIENST 

31-12 OUDEJAARSCOLLECTE GEEN 2E COLLECTE 

   2-1 PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING INSTANDHOUDING 
EREDIENST 

   9-1 VOEDSELBANK 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) 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.)   
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