


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
Voor kerkvervoer kunt u contact opnemen met Harry Koops,
tel: 0503094908 / 0653825094
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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 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Avondmaal /KK

13 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/JK

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

27 mrt. 10.00 uur dhr. Bert Broers KK

03 april 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK

KK:
A:
JK:
C:

Kinderkerk en Kinderoppas 

Avondmaal/maaltijd van de Heer 

Jeugdkerk

Cantate

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

Oorlog…

… Ik heb er geen woorden voor.
Voor mijn gevoel moet er op deze plaats over geschreven worden, 

maar ik ben geen schrijver, journalist of tekstkunstenaar. Het lukt mij 

dan ook niet.
Onvoorstelbaar, verdrietig, angstig, onzeker, boos, teleurgesteld, 

ontdaan, het zijn allemaal bijvoeglijk naamwoorden die iets vertellen, 
maar niet omvattend genoeg zijn. Het enige wat ik er voor nu op dit 

moment mee kan is hopen en bidden voor inzicht en wijsheid voor de 

mensen die het verschil kunnen maken en kracht voor de mensen die 
het leed doorstaan.

Namens de redactie, 
Editha Huisman
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Ver-antwoord-elijkheid

Heenzending

Goed, zei de schepper, wat ons betreft 

is het goed, maar aan jullie laat ik

het met de elleboog voelen of 
het badwater niet te heet is, 

het behoedzaam proeven of 
het eten niet te scherp is,

het drinken niet te zuur is,
het weten waar wat breken kan 

zal staan,
het verschonen van wat stinkt en 

opnieuw stinkt,
het aanpassen van de voetstap, 

het onverstaanbaar zingen

in het donker,
het herhalen van moeilijke woorden, 
het tellen tot oneindig

en het hekje voor het trapgat.

Joke van Leeuwen

Verantwoordelijkheid
Ik kende iemand die een hekel had aan het woord 
verantwoordelijkheid. Dat riep een gevoel van onvrijheid bij haar op. 

Zal wel te maken hebben met situaties waarin ze het woord vaak had

gehoord, als correctie op gedrag waarin ze zich nu juist helemaal 
uitte als zichzelf. Dat werd haar dan verboden.

De lieve vrede Verantwoordelijkheid krijg je
In families met kinderen neemt de oudste zoon of dochter regelmatig 
de rol van verantwoordelijke op zich. Want tja, je ouders weten 

natuurlijk nog helemaal niet hoe dat moet, opvoeden. Dus omwille

van de lieve vrede pas je je een beetje aan. Help je mee in het 
huishouden. En kijk je inwendig hoofdschuddend toe hoe jongere 

broers en zussen zich bepaalde vrijheden permitteren.

Verantwoordelijkheid heb je niet, verantwoordelijkheid krijg je. Het 

zijn de, soms onuitgesproken, soms zelfs onbewuste, verwachtingen 

die jij gepresenteerd krijgt vanwege de plek en de rol die je in de 
wereld tussen de mensen hebt. En als je verantwoordelijkheid krijgt, 

krijgt aangereikt, is het aan jou om die verantwoordelijkheid te
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nemen, aan te nemen. Je te gedragen zoals bij je plek en je rol past. 

Aan de verwachtingen te beantwoorden.

Nemen is incasseren
Soms is dat incasseren geblazen. Zoals je je verlies neemt, zoals je
een klap in ontvangst neemt, zo neem je soms je 
verantwoordelijkheid. Dan doe je wat er op je weg ligt, ook al is dat 

niet fijn en niet leuk. Ook al wil je liever voor die 

verantwoordelijkheid wegduiken.

Antwoord geven
Als je een heel gewoon woord onder een vergrootglas legt, krijgt het
soms een scherpere betekenis. Dominees hebben daar een handje 

van, moet je maar eens opletten. Toekomst „komt‟ dan ineens „op je 
toe‟. En verantwoordelijkheid gaat dan natuurlijk over „antwoord 

geven.‟ Er ligt blijkbaar een vraag.

De vraag wat mens-zijn is
In de Bijbel begint de communicatie tussen God en mensen letterlijk
met vragen. “Mens, waar ben je?” vraagt de Heer in de tuin van 
Eden. “Mens, waar is je broer/zus?” vraagt God als de mens in de 

onherbergzame wereld is terechtgekomen. Als Genesis gaat over wat 
mens-zijn is, dan is dat blijkbaar een kwestie (question!) van 

antwoorden, beantwoorden aan een beeld/idee van wat mens-zijn is. 

Als Genesis gaat over wat mens-zijn is, dan is dat blijkbaar een 
kwestie (queeste!) van zoeken naar wat dat beeld inhoudt, en hoe jij 

daar in jouw omstandigheden aan beantwoorden kunt.

De schepper heeft ons nog wat te scheppen overgelaten.

Consequenties dragen
De evangelisten schrijven in hun verhalen over Jezus hoe hij 

probeerde te beantwoorden aan zijn beeld van menszijn. En hoe hij 

zich daarbij liet bepalen door de verwachtingen die God van mensen
heeft, zoals beschreven in de Torah, de Psalmen en de 

Profetenboeken. En zelfs toen hij de verantwoordelijkheid kreeg/zag 
om zijn weg tot het einde toe te gaan, nam hij die. Incasseerde die. 

En schreef zo zijn beeld van menszijn met lichtende letters van liefde 

tegen het zwartste donker.

Wat is voor jou de vraag? En wat is jouw antwoord?

ds. Kaj van der Plas



Vanuit de diaconie
Hierbij een terugblik op de laatstgehouden diaconievergadering. 

Naast de gebruikelijke agendapunten kregen de volgende punten 

onze aandacht:
ZWO-project Colombia: 27 maart a.s. wordt er een ZWO-dienst 

georganiseerd.
Als diaconie steunen we samen met u dit project van Kerk in Actie. 

Het gaat om Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia. Zij bieden

onderwijs aan werkende kinderen. In Colombia moeten 1,5 miljoen 
kinderen zwaar en gevaarlijk werk doen en lange dagen maken, 

waarbij ze vaak opgroeien in een omgeving met veel geweld en 
drugsgebruik. In de sloppenwijken van Bogotá zie je bijv. talloze 

kinderen werken op de markt of bij het vuilnis.

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs 
biedt aan deze kinderen om hun kansen op een betere toekomst te

vergroten, en waarbij ook ouders en tienermoeders worden 
ondersteund.

Energie-armoede: De afgelopen tijd zijn de stijgende energiekosten
vaak in het nieuws geweest. Met name voor mensen met een laag 

inkomen levert dit problemen op. In samenwerking met de 
diaconieën van Vries en Zuidlaren wisselen we van gedachten wat we 

hierin voor deze doelgroep in de gemeente Tynaarlo kunnen 
betekenen en hoe we dit aan kunnen pakken.

Collectes: Ook zijn de collectebestemmingen voor de komende 

periode besproken.

Met een hartelijke groet, 

Greet Hartman
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Versoepelingen

Versoepelingen met ingang van 20 februari
We zijn blij met de aangekondigde versoepelingen, die ingaan op 18 

februari. Voor ons als Dorpskerk hebben die ook positieve gevolgen.

Daarvan stellen we je in deze nieuwsbrief op de hoogte.

Op 20 februari vervalt een aantal maatregelen
In navolging van de afgekondigde versoepelingen hoef je je met
ingang van komende zondag niet meer aan te melden voor de 
kerkdienst. Er geldt geen beperking meer ten aanzien van het aantal 

kerkgangers. De 1,5 meter afstand hoeft niet meer gehandhaafd. En 
mondkapjes dragen is niet meer verplicht. Het is wel een advies om 

bij verplaatsing een mondkapje op te houden.

Coronatoegangsbewijs weg op 27 februari
We handhaven de keuze om solidair te zijn met de instellingen in de 
samenleving, voor wat betreft het coronatoegangsbewijs. Komende 

zondag 20 februari gebruiken we dit dus voor de laatste keer bij de 
ingang van de kerk. Vanaf zondag 27 februari vervalt de controle 

hiervan aan de deur.

Adviezen
De overheid adviseert rekening met elkaar te blijven houden. 
Mondkapjes gebruiken is een advies, handen wassen/ontsmetten ook. 

We nodigen jullie uit om dit advies te volgen. En thuisblijven bij 
klachten is erg belangrijk. Bij de deur schudden de voorganger en 

ouderling de komende tijd geen handen (een boks of elleboog of 

knikje kan nog steeds).

Collecteren
We blijven nog een tijd collecteren met schalen bij de uitgang. En je 

kunt natuurlijk ook geven via GIVT en de rekeningnummers. Als de 
gewoonte om digitaal te steunen wat is weggezakt, is dit een

aansporing om het weer op te pakken.

’t Loughoes
De beperkingen gaan er ook af voor ‟tLoughoes. Dus niet geplaceerd 

meer koffiedrinken. En blijf rekening houden met elkaar! Mondkapjes 
gebruiken bij verplaatsing, handen wassen/ontsmetten is een advies 

dat je daarvoor kunt volgen.
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De angst die erin zit
We hopen dat jullie de moed vinden om de oude gewoontes rondom 

de kerkgang (en andere kerkelijke activiteiten) weer wat op te 

pakken. We blijven onze vieringen uitzenden natuurlijk. En blijven 
elkaar aanmoedigen om het gemeenteleven prettig en veilig te 

houden voor iedereen.

Gea Kruit

Bericht van CODE
Nu de regels rond Corona steeds verder versoepeld worden, kunnen 

we ook weer gaan denken aan de openstelling van de dorpskerk 

gedurende de zomermaanden.

Eindelijk mag het weer na twee jaren van stilstand.

Een belangrijke vraag is of er voldoende vrijwilligers zijn om een 

acceptabel rooster te kunnen realiseren. Want ook hier eist de 

toenemende vergrijzing zijn tol.

We zouden daarom graag willen weten, of er dit jaar naast de vaste
gastgevers ook andere mensen binnen onze gemeente zijn, die zich

hiervoor willen inzetten.

Voor informatie kunt u terecht bij ondergetekenden. 

Met vriendelijke groet,

Herman Kreeftenberg sr en Hein van Assen

Commissie Openstelling Dorpskerk Eelde (CODE)
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Vastentijd en soep
Tussen As woensdag en Pasen zitten 46 dagen, maar omdat 

traditioneel op zondag niet gevast wordt, wordt gesproken van de 

veertigdagentijd. De zondag is de herinnering aan de opstanding en 
is daarom een dag die steevast gevierd wordt in de christelijke 

traditie.

Soep is één van de oudste gerechten; al in de prehistorie werd soep 

gegeten. Als je water in een pan laat koken en er diverse 

ingrediënten aan toevoegt, zal de smaak van de ingrediënten zich 
met het water mengen en heb je eigenlijk al soep.

Daarom: na veel vraag gaan we weer heerlijke soepen maken!! 
We gaan het dit jaar uitgeven op de dinsdagochtend tussen

10 en 11 uur in ’t Loughoes. Dat doen we op de volgende data:
8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april.
U kunt uiterlijk de zondag voorafgaand aan de betreffende dinsdag 

uw bestelling doorgeven via e-mail: koster@dorpskerkeelde.nl.

1 liter soep kost €6,- waarvan €1,- naar de voedselbank gaat.
Op alle dinsdagen waarop er soep wordt uitgegeven is er ook 

gelegenheid elkaar te ontmoeten tussen 11.00 -11.30 uur onder het 
genot van een kopje soep.

De kosters

Bijbelgesprekskring ‘t Loughoes
Ook deze maand komen we weer bij elkaar, ook nu weer op de derde 

woensdagochtend van de maand, op woensdag 16 maart om 10.00 

uur. We lezen deze maand uit Openbaring 1.
Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom. 

Bert Broers
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Nieuws uit het Moderamen
In de vergadering van februari van het Moderamen konden we direct 

na de persconferentie van 15 februari betreffende de Corona 

maatregelen, besluiten nemen over de voortgang van de openstelling 
van de kerk. Wat fijn dat er meer ruimte is gekomen met de 

versoepelingen en dat de kerk vanaf zondag 27 februari weer 
normaal open gaat. Geen reservering meer en de 1,5 meter is 

afgeschaft. Met het hele pakket maatregelen zal ik jullie nu niet mee 

vermoeien, want dat staat wel op de website. Het voornaamste is dat 
we weer gewoon naar de kerk kunnen komen en kunnen zingen.

We kunnen de draad weer oppakken en we kunnen weer werken aan 
de dingen die eerder niet door konden gaan. / De activiteiten zoals
o.a. kinderkerk, koffie drinken na de kerkdienst, de maandelijkse 
koffietied en de verhuur in ‟tLoughoes, kunnen weer normaal 
doorgaan. / We hopen dan ook dat deze versoepelingen zich verder
positief ontwikkelen en dat alle plannen die we hebben dit jaar door 
kunnen gaan. De werkgroep voor de viering van 50 jaar Loughoes zal 
ook weer worden opgestart.
Het Moderamen en de Kerkenraad gaan zich in ieder geval 
voorbereiden met enkele vraagstukken over de toekomst van de
Dorpskerk en ‟tLoughoes en de kerkelijke gemeente. Daarbij kan het 
om veel zaken gaan. Een uitgangspunt hierbij is de Visienota van de
PKN “ van U is de Toekomst” met een aanvulling van onze eigen
Visienota. Daarnaast gaan we brainstormen over diverse overige
onderwerpen betreffende onze kerkelijke gemeente die wij zullen
presenteren in het Gemeenteberaad in april.
We hopen de verdere uitwerking van de Visienota aan het eind van 
het jaar definitief te kunnen afronden. Maar eerst maken we de 
voorbereidingen voor de komende Paas-cyclus. Voor je het weet is
het zover.
Ik hoop dat we elkaar snel weer zien in de diensten van de 
Dorpskerk of in de bijeenkomsten in „t Loughoes.

Namens het Moderamen, 

Gea Kruit, scriba.
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Agenda
Koffietied iedere eerste woensdag van de 

maand om 10 uur in „t Loughoes

Bijbelgesprekskring iedere 3e woensdag van 

de maand, ‟t Loughoes

• Dinsdagochtend 8, 15, 22 en 29 maart en 5 en 12 april soep 

halen in „t Loughoes

• Woensdag 16 maart bijbelgesprekskring in ‟t Loughoes

• Vrijdag 25 maart 10-12 en 13-15 uur workshop Lente in ‟t
Loughoes met Marjan Dijk en bloemencommissie (max 20 

personen).

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

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

maart, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl.

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ‟tLoughoes 
deponeren o.v.v. “redactie KC”.

Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 
18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl

Berichten voor de website:
webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Lente kriebels
De lente komt eraan. 

Ik voel weer vlinders

En mijn hart gaat sneller slaan
Ik zie de groene knoppen in de bomen 
De vogels hoor ik fluiten

En zie alle krokussen komen 
Mijn lach bereikt mijn ogen

Als een kind zo blij 

Huppelend en opgetogen 
De lente... mijn jaargetij

Na ellenlange donkere dagen 
Voel ik me echt weer blij

Wat heerlijk dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten zoals "vanouds”!!

Ik (Marjan) kwam op het idee om een voorjaars workshop te houden 

op vrijdag 25 maart, we gaan een mooi bloemstuk maken met 
allemaal takjes, mosjes en boomschors en natuurlijk fleuren we het 

geheel op met voorjaarsbloemen.

Zoals nu de planning is gaan we dit doen met ondersteuning van 
onze bloemendienst vrijdag 25 maart „s ochtend van 10 tot 12 uur 

(max 20 personen) en „s middags van 13 tot 15.00 uur (max. 20 
personen.)

De kosten inclusief materiaal en een kopje koffie of thee 
bedraagt €15,-
U kunt zich opgeven via mijn email mjdijk@live.nl tot 20 maart, 
vol = vol

Wat u zelf mee kan nemen is: een goed humeur 😊 een 

tuinschaar

Eventueel ontluikend groen uit uw eigen tuin zoals forsythia, 

of magnolia of takjes die net uitlopen van bomen of heesters.

m.v.g. Marjan Dijk en de bloemencommissie.
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Puzzel
Deze puzzel gaat als volgt: vul de woorden in volgens de 

omschrijving.

De middelste letter is van boven naar beneden de oplossing. 
Veel puzzelplezier! Ina Rawée cgrawee@gmail.com
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1. eenmaal 2. kinderziekte 3. hard waaien 4. arbeider
5. boef 6. meetlat 7. veel wetend 8. compagnon 9. gezellig
10. tussen ruimte 11. sommen maken 12. kooktoestel.

De oplossing van de februaripuzzel was: het mosterdzaad. 

1.aks, kaas, haaks. 2. lek, leek, enkel. 3. net, neet, teken.

4. wee, eeuw, meeuw. 5. val, lava, ovaal. 6. set, rest, snert.
7. top, port, troep. 8. rek, keer, erker. 9. tor, rots, roest.
10. ren, nier, diner. 11. rem, roem, zomer 12. rad, raad, aarde.
13. tal, last, atlas. 14. dal, land, dalen.
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Kliederkerk
Herhaalde oproep: 

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
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van de reguliere kerkdienst, bijvoorbeeld op zondagmiddag. De 

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

Hoe pakken we dit aan?
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 zsm op bij José Groenboom via Whatsapp (06-

10912700) of een mailtje naar josenieuwenhuijzen@yahoo.com

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

gemeente naar:

6 februari mevr. Marchje Kikkers 

13 februari dhr. en mevr. Stroetinga
20 februari mevr. Sjoukje Boendermaker 

27 februari mevr. Mary ten Pas- Neurink
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In
herinnering
Mevr. H. Gort 11-9-1945 3-2-2022
Dhr. C. Muskee 4-6-1945 17-2-2022
Dhr. R. Huizinga 17-8-1928 18-2-2022

Dhr. E.B.A. Ockels 21-3-1930 19-2-2022

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten,

In zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Nieuwsbrief februari 2022
En dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een 

oorlog in de Oekraïne, waar wij als Europa uiteraard nauw mee 

verbonden zijn. Op allerlei manieren wordt geprobeerd het geweld te 
keren en in de nood van mensen te voorzien, onder andere via Kerk 

in Actie. Ook wordt aandacht gevraagd voor de mensen uit de 
Oekraïne in ons land. Hieronder de link voor de reactie van de 

Protestantse Kerk Nederland, scriba ds. Rene de Reuver en voorzitter 

synode ds. Marco Batenburg met een oproep voor gebed, dan wel 
een gebedsdienst met een gebed. Van harte ondersteund, een 

dringende oproep. 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-

heer-ontferm-u/

En hierbij een citaat van paus Franciscus:
En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen.
Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt 
beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. Ik nodig 

iedereen uit om van Aswoensdag, op 2 maart aanstaande, een dag 
van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een 

speciale manier aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten
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te wijden. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor 

de dwaasheid van oorlog, aldus paus Franciscus.

Donderdag opende de voorzitter van de kerkenraad waar ik op 
bezoek was met het lezen van psalm 84 en ik dacht aan de laatste 

verzen:

Want God de Heer is een zon en een schild 
Genade en glorie schenkt de Heer

Zijn weldaden weigert Hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan. 
Heer van de hemelse machten, 

gelukkig wie op U vertrouwt.

Wat we tegenover de boosaardige machten van geweld en 
machtsdenken kunnen plaatsen is vertrouwen op de ontmoeting met 

God: je laten voeden met liefde en vrede, met de Geest van Zijn 
trouw.

Er zijn veel vragen in gemeenten over „veilige kerk‟. Het is belangrijk 

dat gemeenten aandacht hebben voor het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon, eventueel samen met andere gemeenten. De 

website van onze Protestantse Kerk heeft daarvoor handvatten. Ooit 
hadden we het idee dat vanuit de classis te doen, maar dat is niet 

verder gekomen; dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, het is de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Een hartelijke groet,
ds. Jan Hommes, classispredikant 

0651999711

j.hommes@protestantsekerk.nl
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Bedankt

Lieve mensen,

Zondag 30 januari mochten wij de bloemen uit de kerk ontvangen.

Wat een mooi gebaar is dat. Dit geeft Dick veel steun nu hij zo ziek

is. En ook de kaart met namen is heel fijn. Dank voor deze groet en
ook dank voor andere blijken van medeleven uit de gemeente.

Hartelijke groeten van Dick en Greet Hoogendoorn

Op zondag 23 jan. werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen 
van de kerk. Het is fijn te weten dat er mensen zijn die aan je denken 

in moeilijke tijden.

Mijn hartelijke dank hiervoor,
G. Wiering-Stoffers.

Blij verrast werden wij met het bezoek van Marchje, die een 
mooi boeket bloemen kwam afgeven vanuit de kerk, voorzien 

van een groet met vele namen vanuit de gemeente.

Hartelijk dank hiervoor.

Hilda en Geert Stroetinga
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Diaconie opening februari 2022
Een nostalgische, of juist actuele diaconale overweging. 

Een melancholische, of juist opbeurende overweging.

Jullie mogen het voor je zelf beslissen.
Kerst ligt al een ruim aantal weken achter ons. 
Kerstpakketten zijn rondgebracht, wenskaartjes verstuurd. 

De kerstboom weer afgebroken en alles opgeruimd.

De kerstlichtjes zijn uit en ja, alles nam weer zijn gewone gang.
Rare kerstdagen overigens zo zonder life kerkdiensten of juist goede 

kerstdagen

Door de online uitzendingen. Vrij vertaald: dienst in het huis van god 
of dienst waar God bij je thuis is.
Oud en nieuw ook alweer voorbij.
De laatste oliebollen en appelbeignets opgegeten,
Weg gespoeld met de laatste restjes sap of met iets sterkers.
We zitten weer in het dagelijkse ritme met al zijn beslommeringen. 
Feiten als corona, Oekraïne, me too, olympische spelen, enzovoort. 

Ze houden ons veelal meer bezig dan energiearmoede in Nederland, 
ontkerkelijking of milieuproblematiek.

Zijn we misschien, net als veel anderen, corona moe en doen we 

daar iets tegen?

Vandaag is het een winderige en zonloze februaridag.
Februari: louwmaand volgens de Enkhuizer almanak. 

Louwmaand: in de natuur kan het vriezen en dooien. 
Louwmaand: ook voor de gemeente rond de dorpskerk?

Is men, zijn wij, nog wel opgeladen en zo niet, hoe laden we ons 
eventueel weer op?
Moeten we ons opnieuw bezinnen, ons opnieuw als ambtsdrager 
laten bevestigen, ons opnieuw aan elkaar, als gemeente, voorstellen?
Of en zo ja, is onze taak nog duidelijk bij onszelf en bij 
gemeenteleden?
Duidelijk, ja, natuurlijk of nee, natuurlijk niet.
Hebben we alles wel onder controle? Zijn de afspraken duidelijk 
genoeg?
Doen we onze diaconale taken naar behoren?
Wat vinden we zelf en wat vinden anderen hiervan?
Hebben we wel genoeg voeling met onze doelen en achterban? 

Doen we wel genoeg, te veel of juist te weinig?

Collecteren we op de goede manier?
Moeten we de collectedoelen beperken, wijzigen, duidelijker 
communiceren?
Kunnen we de inkomsten omhoog krijgen of vinden we het zo wel 
goed gaan, zijn we al snel tevreden?
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Kiezen we na de kleine arbeider in Colombia een nieuw project en zo 

ja onder welke voorwaarden?

Op welke manier kunnen we nog diakenen, en ouderlingen werven en 
betrekken we de gemeente in deelprojecten.

Vergaderen we te weinig of misschien wel te veel?
Kortom: een diaconaal jaar waarin veel kan en moet gebeuren. 

Juist. En alleen al daarom kunnen we niet zonder de zegen van God 
en deze luidt:

Ik, de Heer zegen je.
Ik, de Heer sta naast je, achter je, voor je, boven je en bij je. 
Ik, de Heer behoed je.

Ik, de Heer doe mijn aanschijn over je lichten. 
Doe het werk dat ik je gegeven heb.
Doe het werk naar behoren en beste kunnen. 
Doe je werk in mijn naam.
Dan zal ik het zegenen, altijd en overal en geef ik je vrede
Twijfel daarom niet en ga aan het werk.

Hein van Assen
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Collecteopbrengsten
Subtotaal totaal.

2-jan D plaatselijke ondersteuning €15,00
K instandhouding eredienst € 8,00

€ 23,00
9-jan D ondersteuning voedselbank € 35,00

K instandhouding eredienst € 35,00
€ 70,00

16-jan D diaconaal fonds € 44,00
K instandhouding eredienst € 27,50

€ 71,50

23-jan D bloemengroet € 25,00
K instandhouding eredienst € 15,00

€ 40,00
30-jan D plaatselijke ondersteuning € 60,40

K instandhouding eredienst € 40,00
€ 100,40

D anonieme giften e.d. € 104,00

€ 104,00

Hierboven ziet u een weergave van de collecteopbrengsten van 

januari 2022. Giften rechtstreeks gestort op rekeningnummers van 

diaconie of kerkrentmeesters (deze staan vermeld in de colofon van 
deze kc) zijn  hier niet in meegenomen. Alle gevers en geefsters, ook 

hen die een anonieme gift e.d. deden, worden hartelijk bedankt.

Voor de komende collectes, welke hieronder vermeld staan graag uw 
aandacht

13 mrt

20mrt

27-mrt

3-apr

10-apr

6-mrt D K.i.A. VOORJAARSZENDING
K INSTANDHOUDING EREDIENST
D K.i.A. BINNENLANDSDIACONAAT. 

K INSTANDHOUDING EREDIENST

D K.i.A. WERELDDIACONAAT.
K INSTANDHOUDING EREDIENST
D DIACONIEPROJECT COLOMBIA.
K INSTANDHOUDING EREDIENST

D K.i.A. WERELDDIACONAAT.
K INSTANDHOUDING EREDIENST

D BLOEMENGROET

K INSTANDHOUDING EREDIENST

K.i.A. STAAT VOOR KERK IN ACTIE.
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Colofon

Kerkvervoer
Harry Koops: (06)53825094, (050)3094908

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

Voorzitter : 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.)
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