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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 

    

Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden: 

 
06 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

    

13 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/Jk 
    

20 febr. 10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas KK 

    

27 febr. 10.00 uur dhr. P.D. Wolthaus KK 
                Zutphen 

  

06 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

    
   

   

    

KK: Kinderkerk en Kinderoppas  

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  
JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 
www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden.  

Zie voor update van de Corona versoepelingen de website van de 

dorpskerkeelde.nl 
 

 
 
    

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

 
Enige jaren geleden heb ik het genoegen mogen 

smaken het Pieterpad te lopen, dat, zoals 

waarschijnlijk bekend, loopt van Pieterburen tot de 

Pieterberg bij Maastricht.  
Een prachtige ervaring.  

Op een van de trajecten, het 19e om precies te 

zijn, kwam ik in het dorpje Melick, een dorpje in de 

gemeente Roerdalen (Limburg). Ik kwam bij een 

koffietentje en wilde er koffiedrinken, maar het was maandag en alles 
was gesloten. Ik ging op een terrasstoeltje zitten om mijn boterham 

op te eten. Even later kwam een jongeman naar buiten: “Wilt u u 

binnen even warmen mevrouw?” En zowaar kreeg ik een gratis kopje 

koffie van hem, alleraardigst. Hij vertelde me over de campagne 
“Klein Geluk uit Roerdalen”, waarmee de gemeente Roerdalen haar 

toeristische aanbod op de kaart zet. Zo’n aanbod van een kopje koffie 

hoort daar bij.  

 
         Klein geluk uit Roerdalen 

Klein geluk. U vindt het in het prachtige groene Roerdalen.  

Laat u verrassen door onze mooiste plekjes boordevol klein geluk! 

U vindt ze in de uitgestrekte bossen, kleine dorpskernen, heidevelden 

of in de beekdalen waar talloze diersoorten zich thuis voelen.  
Geniet van de prachtige vergezichten. En van de Roer, het zilveren 

lint dat door ons mooie landschap stroomt… 

 

Zonder enig probleem kunnen wij hier de Drentsche Aa voor invullen, 
veel dichter bij huis. En nog dichter bij huis: van de Roerdalers leerde 

ik hoe belangrijk “de kleine geluksmomenten” zijn, gewoon ook in je 

eigen dorp, gewoon ook in je eigen huis, als je je ogen en oren open 

hebt en je ervoor open staat, wat zijn het er dan veel en wat maken 
ze je dag dan goed. 

 

De redactie wenst u veel geluksmomenten 

in de komende maand, 
namens deze, Joke Lambour 

 

                               Het kind op het water 

                                  in St Odiliënberg 
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Flink zijn – ds. Kaj van der Plas 
Huilen is gezond 
Leg nu die krant maar even neer, 

echt lezen doe je toch niet meer, 

huil nou maar even. 

Ja, tegen iemands lichaam aan 
zou dat natuurlijk beter gaan, 

maar huil nou even. 

 

Dat jij de enige niet bent, 

dat is een troost die je al kent, 
dus huil maar even. 

Een ander troosten voor verdriet 

dat kan ook niet, dat kan ook niet, 

maar huil toch even. 
 

Altijd maar flink zijn is niet goed: 

als je niet weet hoe 't verder moet, 

huil dan toch even. 
Straks, met nog tranen langs je kin 

denk je ineens: ik heb weer zin, 

om door te leven. 

 

Willem Wilmink, uit: het beloofde land (2002) 
 

Voelen gaat vanzelf 

Voelen gaat vanzelf. Maar met je gevoel omgaan is iets dat je moet 

leren. Want het is wel handig als je je gevoelens op een manier kunt 
uiten, die niet ten koste gaat van de relaties met anderen om je 

heen. Je hebt die anderen nodig! 

 

Leren samenleven 
Samenleven leer je van de mensen met wie je samenleeft. De 

reacties van je omgeving op wat je doet of zegt, leren je in je vroege 

leven wat gewenst gedrag is. Als je in je boosheid een blok naar het 

hoofd van je zus gooit, leert de reactie van je ouders je wel of dat 
gewenst is of niet.  

 

Je veilig voelen 

Ik heb wel eens het idee dat we ons alleen veilig voelen bij wat we 

voelen, als onze opvoeders daar op een goede manier op hebben 
kunnen reageren.  
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Was ik bang als kind, en reageerden mijn ouders daar afwerend op 
door het weg te lachen (en kreeg ik het signaal: met je angst ben je 

niet veilig bij je ouders), dan voel ik me misschien niet veilig bij mijn 

eigen angst.  

 
Uitte ik als peuter woede en keerde mijn omgeving zich op dat 

moment van me af, dan voel ik me misschien niet helemaal veilig bij 

mijn eigen woede. En durf ik die niet te uiten, of heb ik daarvoor 

geen passende manieren geleerd. 
 

En als mijn ouders verdrietig waren en ik voelde dat aan alles, maar 

ze hadden er geen woorden voor of speelden mooi weer, deden of ze 

beschikbaar voor me waren terwijl hun verdriet ze grotendeels in 
beslag nam, dan kreeg ik daardoor de boodschap dat verdriet iets 

gevaarlijks is. 

 

Soft 

Dit is misschien psychologie van de koude grond, dat geef ik toe. Je 
kunt het heel soft noemen, dit verhaal over hoe het uiten van 

gevoelens werkt. Het helpt mij wel om een plek te geven aan het feit 

dat mensen die ik spreek het soms zo moeilijk vinden om gevoelens 

te uiten. In de war raken van wat ze voelen. Of hun gevoelens naar 
voren brengen op een manier die, zacht gezegd, niet constructief is. 

 

Het helpt me ook om te begrijpen waarom het gedicht van Willem 

Wilmink mij en anderen zo weet te raken. Hij geeft precies aan hoe 
zijn generatie heeft geleerd om om te gaan met verdriet: je moet 

flink zijn. 

 

Doen wat helpt 

Ik heb niets tegen flink zijn. Het is nodig om op de been te kunnen 
blijven, om op te kunnen staan uit je verdriet, om door te leven met 

gemis. Maar het omgekeerde is ook waar. Soms is het moedig en 

flink om juist te voelen wat je voelt, jezelf dat toe te staan. Er bewust 

mee om te gaan. Dat helpt. 
 

Wat helpt 

Als vloeken helpt, 

dan vloek je maar. 
Maak herrie, stennis en misbaar. Scheld schel en luid je goudvis uit 

en schreeuw je scherven bij elkaar. 

 

Als bidden helpt, bid dan gerust. 
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Als het je troost of sterkt of sust. Of vraag om raad. Als Hij bestaat. 
Dan is het goed, maar 't is geen must. 

 

Als huilen helpt, ga dan je gang. Het is niet niks en het duurt lang. 

Het kan geen kwaad, als het niet gaat. Het mag gezien zijn, wees niet 
bang. 

 

Als praten helpt, bel me dan op en steek van wal, hals over kop en 

van de hak op de tak 
of zachtjes sluipend uit je slop. 

 

Als lopen helpt, vertrek meteen. Zeer doelgericht of nergens heen. 

Het hoeft niet snel, al mag dat wel. Met verre vrienden of alleen. 
 

Als zwijgen helpt, wees dan maar stil en duik - als dat is wat je wil - 

een tijdje weg van pijn en pech 

- als je weer opduikt, geef een gil. 

 
Als lachen helpt, ken ik een grap of val dolkomisch van de trap. Denk 

aan je kat die keer in bad of aan het Belgisch staatsmanschap. 

 

Als dansen helpt, is er muziek. Als breien helpt, dan hou je steek. Als 
boos zijn helpt, geef ik kritiek. Als bakken helpt, let there be cake. 

 

Als yoga helpt, wees fluks en zen. Als slapen helpt, stop ik je in. 

Als schrijven helpt, scherp dan je pen. Als poetsen helpt, welaan 
begin! 

 

Je voelt je murw en overstelpt 

en snakt naar stranden, wit geschelpt ... 

Hou vol. Vat moed. Want het komt goed. Doe ondertussen maar 
wat helpt. 

 

 

Stijn De Paepe  
voor het Belgische radioprogramma ‘De wereld van Sofie’ 
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Veertigdagenproject 2022 - Beloofd land in zicht 
Beloofd land in zicht. Dat is het thema van het project waarmee we 
dit jaar gemeente naar Pasen toeleven. God bevrijdde de Israëlieten 

uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de 

woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De 

bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens 
het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug.  

 

Wij vieren als kerk ieder jaar dat verhaal van bevrijding: het geeft 

ons moed dat je kunt opstaan en doorgaan, zelfs als alles in je leven 

instort. Leven met zicht op een nieuwe wereld geeft perspectief. 

Voor gezinnen hebben we een veertigdagenboekje. Ook heel 

geschikt voor grootouders en kleinkinderen natuurlijk. Je kunt dat in 

februari ophalen in ’t Loughoes, meld je daarvoor aan bij Kaj van der 

Plas (mailadres in colofon).  

Het boekje bevat voor elke zondag van de veertigdagentijd een 

verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te zingen 

en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een 

bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen 
met de knutsels – een prachtige kijktafel. Voor elke zondag is er een 

kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het 

verhaal van Pasen zich steeds meer. 

We verheugen ons op een betekenisvolle 40dagentijd! 

 

De voorbereidingscommissie 
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Persconferentie 25 januari 
En de gevolgen voor Dorpskerk en ’t Loughoes 
Er komt weer wat ruimte om als gemeente bij elkaar te komen. En 

daar zijn we blij mee! Naar aanleiding van de corona-persconferentie 

op 25 januari kunnen we vanaf 30 januari weer met een bezetting 

van 30 personen de viering bijwonen in de Dorpskerk. Kinderkerk en 
jeugdkerk gaan weer van start. En we beginnen ook weer met 

koffiedrinken na de dienst, én met Koffietied. 

  

Kerkbezoek 

Als je de kerkdienst wilt bezoeken, kan dat weer. Daar zijn we blij 
mee! Let wel op de volgende dingen: geef je op via de 

kerkbezoekplanner op de website, of mail de scriba. 

Laat bij de deur je coronatoegangsbewijs zien, draag bij 

verplaatsingen door de ruimte een mondkapje. 
Zondag 30 januari maken we nog gebruik van een zanggroep. We 

hopen 6 februari weer samen te kunnen zingen. 

  

Kinderkerk en Jeugdkerk 
We zijn ontzettend blij dat er ook weer kinderkerk en jeugdkerk 

georganiseerd kunnen worden. Gewoon samen beginnen in de kerk, 

en dan even naar 't Loughoes, als altijd! 

  

Koffiedrinken na de dienst 
Vanaf zondag 30 januari is er ook weer koffiedrinken na de dienst. 

Daarvoor gelden dezelfde regels, én we blijven op onze plek zitten 

(de koffie wordt gebracht). 

  
’t Loughoes 

De regels die voor kerkdiensten gelden, tellen ook voor ’t Loughoes.  

Vergaderen en samenkomen kan dus weer, met die beperking dat het 

aantal mensen op de 1,5 meter afstand is afgestemd. Bij verplaatsing 
een mondkapje dragen, en je coronatoegangsbewijs bij de deur laten 

zien. ’t Loughoes sluit om 22:00 uur. 

  

Zoals we steeds doen, sluiten we met deze maatregelen aan bij de 
ruimte die andere instellingen in de samenleving volgens het 

geldende coronabeleid krijgen. 

 

We hopen jullie snel weer te ontmoeten in 

Dorpskerk of ‘t Loughoes. 
Namens de kerkenraad 

Gea Kruit, scriba 
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Agenda 
 

2 februari Koffietied     10 uur   ’t Loughoes 

16 maart Bijbelgesprekskring  10 uur  ‘t Loughoes 

 

 

Koffietied tot nader orde iedere eerste woensdag van de 

maand om 10 uur in ‘t Loughoes  

 
 
 
 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 25 
februari, 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 
 

 

Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: van: naar: 

Fam. H. van ’t Veen Verdiweg 9 Pr. Beatrixlaan 1E 

Mevr. A. Fokkens-Jongepier Helmerdijk 67 Hooiweg 16M 
Fam. J. Meijer Veenstukken 32 Hooiweg 18/1.01 

 

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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Nieuws uit de kerkenraad 
In de eerste Kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar hebben we 
een ingekorte agenda. Hoe kan het ook anders in een tijd van de 

Lockdown.  

We evalueren de afgelopen periode van advent en Kerst en hoe 

iedereen dat heeft ervaren en vooral hoe gaan we verder. Tijdens de 
vergadering, die we helaas weer online hebben gehad, kunnen we 

alleen maar vaststellen dat het een onzekere tijd was en eigenlijk nog 

min of meer is. 

Als we met de aanwezigen een ronde ‘toekomst’ doen, is de 

stemming toch wat verdeeld. De één denkt dat we nog niet van de 
coronabeperkingen af zijn en de ander denkt er iets  positiever over.  

Bij de positieve denkers sluit ik mij geheel aan.  

Ik kan wel stellen dat iedereen erop zich helemaal klaar mee is. We 

staan allemaal te popelen om weer met volle kracht aan de slag te 
gaan. 

Hoe gaan we dat doen, wat gaan we aanpassen en is het tijd voor 

vernieuwing? Dat zijn de vraagstukken die ons allen bezighouden. 

Maar eerst gaan we ons voorbereiden op de Paas-cyclus. Dat begint 
overigens al op 2 maart met de Aswoensdag. Er is een commissie 

gevormd om zich daar mee bezig te houden. 

 

Ten aanzien van het ‘coronabeleid’ is het nog afwachten wat de 

nieuwe maatregelen/versoepelingen zullen zijn. We gaan ervan uit 
dat wij weer met meerdere personen tijdens de diensten aanwezig 

kunnen zijn. 

Voor overige versoepelingen en maatregelingen rond corona kunnen 

jullie het beste geregeld de Zondagsbrief en de website in de gaten 
houden. 

 

In de ‘nieuwsbrief van Petrus’  begint de maand van de Bijbel de 

komende weken met het thema “Zing een nieuw lied”.  
Met de hoop dat we elkaar binnenkort weer 

onbekommerd kunnen ontmoeten en weer 

mogen zingen in de kerk, sluit ik me van harte 

aan. Ik hoop daarbij dat wij een mooi, zonnig 
en gezegend jaar tegemoet gaan.  

 

Namens de Kerkenraad 

Gea Kruit, scriba 
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Vanuit de diaconie 
Als diaconie zijn we het jaar begonnen met een vergadering op 10 
januari (helaas nog online), waarin we terugkeken op een drukke 

decembermaand en zeker ook vooruitkeken. 

We begonnen met een evaluatie van de kerstpakketten actie. 

Iedereen keek met veel plezier terug op de enthousiaste en 
hartverwarmende reacties van mensen die we een pakket mochten 

brengen. Voor mij persoonlijk een van de hoogtepunten van het jaar.  

We spraken ook over een actie in het kader van “energie armoede” 

die we samen met de diaconieën van Vries en Zuidlaren willen gaan 

houden. We gaan daar binnenkort samen over brainstormen.  
Een uitdaging is om te achterhalen welke gezinnen in aanmerking 

komen voor een steuntje in de rug.  

In het kader van ons ZWO-project wordt er gewerkt aan de 

voorbereiding van een dienst die in het teken staat van Columbia. 
Ondertussen loopt de inzameling voor deze 

actie fantastisch. We konden maar liefst 

€6400 overmaken. Dit is inclusief €1500 

van de soepactie.  
Vooruitkijkend naar de toekomst hebben 

we besloten om in de vergadering van mei 

na te denken over de toekomst van de 

diaconie: Hoe ziet de samenstelling van de 

diaconie eruit, welke acties organiseren 
we, wie ondersteunen we. Genoeg zaken 

om over na te denken. Mocht je daar zelf 

ideeën over hebben; laat het ons weten! 

 
Met een vriendelijke groet, 

Jan Reinder Fransens 
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: vul per regel drie woorden in volgens de 
omschrijving.   

Het eerste woord (3 letters).  Het tweede woord dezelfde letters + 1 

meer (4 letters) Het derde woord dezelfde letters als de vorige en 

dan 1 meer (5 letters). In de grijze balk staat de oplossing. Succes!  
Ina Rawée   cgrawee@gmail.com 
 

1 
 

           

2 
 

           

3 
 

           

4 
 

           

5 
 

           

6 
 

           

7 
 

           

8 
 

           

9 
 

           

10 
 

           

11 
 

           

12 
 

           

13 
 

           

14 
 

           

1. bijl, broodbeleg, loodrecht. 2. gat, oningewijd, deel van een voet. 

3. pas, luizenei, sein. 4. pijn, honderd jaar, vogel. 5. ondergang, 

vulkanische stof, eivorm. 6. paar, overschot, soep. 7. kruin, drank, 
bende. 8. stelling, maal, uitbouw. 9. insect, klip, oxidatie. 10. loop, 

orgaan, maaltijd. 11. belemmering, eer, jaargetijde. 12. wiel, advies, 

grond. 13. hoeveelheid, hinder, kaartenboek. 14. vallei, natie, 

neergaan. 

De oplossing van de januaripuzzel was: geniet van iedere dag. 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Bijbelgesprekskring ‘t Loughoes 
Als de coronaregels het toelaten, kunnen we deze maand weer bij 
elkaar komen. We komen deze maand bij elkaar op woensdag 16 

maart om 10.00 uur.   

Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom. 

Bert Broers 
 

Pastoraat: 
Dhr. Polet, is thuisgekomen uit het UMCG te Groningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt 
Een prachtig volle bos, met stralend witte bloemen. 

In grote dank op glazen vaas gezet 

Jouw foto middenin, ik wil je naam hier noemen 
Mijn Ankerpunt, mijn hele leven met. 

Cor  Jonkheer 

 

 

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

16 januari   dhr. C. Jonkheer 
23 januari   mevr. Wiering-Stoffers 

30 januari   dhr. en mevr. Dick en Greet Hoogendoorn 
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In herinnering  
Dhr. G.J. ten Pas     14-12-33 16-01-22  

    
 
Alle beken stromen naar de zee, 

naar de plaats waarheen de beken 

stromen, 

daarheen stromen zij altijd weer, 
Nochtans raakt de zee niet vol. 
                            Prediker 1, vers 7 

 

 
 

Bericht van INLIA 
“Wat we doen, doet ertoe” 
 
Tientallen kwetsbare gasten vallen onder hun zorg: bejaarden, 

ernstig zieken, mensen met zware lichamelijke en/of psychische 

trauma’s. En die komen dan meestal zonder medisch dossier aan. 
Onlangs nog op een vrijdagavond: een meneer in een rolstoel die 

dringend medicatie nodig had - maar welke? Ga er maar aan staan, 

zonder tolk. “Het is hier nooit saai”, zegt medisch assistente Ilva 

Hettinga.  

 
Ilva vormt met collega’s Alfa en Astrid het medisch team van INLIA. 

Ze werkte eerder in het aanmeldcentrum in Ter Apel. “En als je 

eenmaal met deze doelgroep hebt gewerkt, is het lastig om terug te 

schakelen.” Dan is het gewone werk wel heel gewoon, bedoelt ze. 
Maar zo’n voorbeeld als zo’n man in een rolstoel zonder medicatie: 

dat is een ander uiterste, toch? “Maar voor zo iemand kun je dus echt 

het verschil maken.”  

 
“Gek dat het zo kan” 

Gek eigenlijk, vindt ze, dat het zo kan in Nederland. Dat mensen die 

uit een azc gezet worden, zo aan hun lot overgelaten worden. Dat 

INLIA zelfs niet even een seintje krijgt welke medicijnen van 

levensbelang zijn voor hen. Overheidsdiensten beroepen zich dan op 
de privacyregels; ‘we mogen geen medische dossiers delen’. Ze 

zouden eens kunnen beginnen aan mensen zelf te vragen of het mag.  
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De gasten van INLIA kunnen zich wettelijk niet verzekeren voor 
medische zorg. Er is enkel een regeling voor spoedbehandelingen. 

Dat betekent dat Ilva niemand met een losse kies kan doorverwijzen 

naar een tandarts, totdat de kies een ontsteking veroorzaakt. “Met 

veel dingen moet je wachten tot ze spoed worden. Slecht voor de 
mensen en ook duur.”  

 

Lichtpuntjes 

Als tegenwicht noemt ze wat lichtpuntjes: “We werken met een fijne 
huisarts, die de tijd neemt voor gasten. Veel werk, voor weinig 

vergoeding!” Nog een voorbeeld: INLIA werkt samen met 

fysiotherapeuten die de gasten gratis behandelen. Het voorkomt 

erger. “Echt top.” Het frustreert weleens dat de zorg die gasten nodig 
hebben vaak niet beschikbaar is voor hen. Vooral als ze ziet dat 

mensen onnodig lijden.  

 

Maar op die momenten beseft Ilva: “Wat we hier doen, doet ertoe. 

We doen iets goeds, ook al staan we daar vaak niet bij stil. Dat 
maakt al die muren waar je op stuit, draaglijk. We zíén mensen, we 

horen ze. Behandelen hen met respect, als mens. Alleen dat al heeft 

zoveel impact.” 
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Kleurplaat 
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Collecteopbrengsten 
 
Datum 2021 Collectedoel Subtotaal Totaal 

     

5-dec D Kerstpakkettenactie € 196,15  

 K Instandhouding eredienst € 28,90  
        € 225,05 

12-dec D Kerstpakkettenactie € 274,30  

 K Instandhouding eredienst € 56,10  

        € 330,40 

19-dec D Kerstpakkettenactie € 70,30  
 K Instandhouding eredienst € 28,20  

        € 98,50 

24-dec D Kinderen in de knel € 102,50  

 K Geen collecte € 0,00  
        € 102,50 

25-dec D Plaatselijke ondersteuning AZC € 100,40  

 K Instandhouding eredienst € 3,70  

        € 104,10 
26-dec D Plaatselijke ondersteuning AZC € 106,70  

 K Instandhouding eredienst € 10,70  

        € 117,40 

          

Alle gevers en geefsters aan bovengenoemde collectes worden 
hartelijk bedankt voor hune bijdrage. De collectes waar uw aandacht 

voor gevraagd wordt in de komende periode zijn hier onder genoemd. 

U kunt uw bijdrage overmaken via een bankoverschrijving op de 

bekende rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters Deze 
staan vermeld in de colofon achter in dit nummer van Kerkelijk 

Contact. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de GIVT-app. 

 
Datum Diaconie Kerkrentmeesters 
 6-febr K in A. Werelddiaconaat Instandhouding eredienst 
13-febr K in A. Noodhulp Instandhouding eredienst 
20-febr Diaconie actie t.b.v. Colombia Instandhouding eredienst 
27-febr Ondersteuning voedselbank Instandhouding eredienst 
  6-mrt K in A. Voorjaarszending Instandhouding eredienst 
13-mrt K in A. Binnenlands Diaconaat  Instandhouding eredienst 
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Colofon 
      

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

  

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

Koster & Beheerder ‘t Loughoes   
Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308   
   koster@dorpskerkeelde.nl   
  Predikant & Kerkelijk werker   
Spreekuur in ‘t Loughoes wo 09:00 - 12:00u   
Ds. Kaj van der Plas   (0 6) 4713 5300   
   ds.vanderplas@gmail.com   
(pastoraat wijk 1 & 7)   
Bert Broers   (06) 5102 2449   
   b.broers1@gmail.com   
(pastoraat wijk 2 t/m 6)   
  Kerkenraad   
Voorzitter   : Hielle Tillema   
Scriba   :  Gea Kruit   
   scriba@dorpskerkeelde.nl   
  College van Kerkrentmeesters   
Voorzitter   : Kees - Jan Antuma   
Penningmeester   : Peter Adams   
Secretaris   : Agnes Bardewee   
   cvk@dorpskerkeelde.nl 
  Diaconie   
Voorzitter:    : Jan Reinder Fransens   
Penningmeester   : Wichard Bouma   
Secretaris   :  Greet Hartman   
   diaconie@dorpskerkeelde.nl   
Vrijwilligerspool   :   Jan Reinder Fransens   
(06) 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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