


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 
Kosterijweg 2
9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

03 april

10 april

10.00 uur

10.00 uur

ds. Kaj v.d. Plas

ds. Kaj v.d. Plas

KK

JK/KK/ Palmpasen

14 april 19.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Witte Donderdag/ 

Avondmaal

15 april 19.00 uur dhr. Bert Broers Goede Vrijdag

16 april 18.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Kinderpaaswake

16 april 21.30 uur ds. Kaj v.d. Plas Stille Zaterdag/Pasen

17 april 10.00 uur dhr. Bert Broers KK/Pasen

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

01 mei 10.00 uur dhr. Bert Broers KK

KK:
A:
JK:
C:

Kinderkerk en Kinderoppas 
Avondmaal/maaltijd van de Heer 

Jeugdkerk

Cantate

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en 

kunnen nadien bekeken en gedownload worden.

Voor kerkvervoer kunt u contact opnemen met Harry Koops, tel: 0503094908
/ 0653825094
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Van de redactie

Maart was de maand met de meeste zonuren.
Het was de maand dat we van de wintertijd naar de zomertijd gingen. 

De meeste coronaregels verdwenen, meer vrijheid.

Dit was de maand dat vele Oekraïners hun land zijn ontvlucht en dat in
een deel van Australië de noodsituatie is uitgeroepen vanwege 
overstromingen.

Wat april ons gaat brengen weten we niet. Plannen zijn gemaakt, de 
lente is ingezet en feestdagen liggen in het verschiet.

Laten we hoopvol deze nieuwe maand tegemoet treden

Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema

4



Vanuit de kerkenraad

Noodopvang in „t Loughoes?
Oekraïense vluchtelingen hoeven in Nederland niet direct asiel aan te 

vragen. Ze vallen onder een bijzondere regeling. Daarom is de opvang 

niet in handen van het COA en zijn instanties als Vluchtelingenwerk en 
INLIA slechts zijdelings betrokken.

Veiligheidsregio‟s organiseren opvang
De 25 Veiligheidsregio‟s (gebieden waarin wordt samengewerkt op het
gebied van o.a. crisisbeheersing) hebben de regie over de opvang van

de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. In die regio‟s proberen burgerlijke

gemeenten onderkomen en ondersteuning te organiseren.

Een verleden met kerkasiel in Eelde
Als kerkelijke gemeente in Eelde-Paterswolde hebben we ervaring met,
zij het een andere vorm van, opvang. In ‟t Loughoes hebben in het 

verleden Syriërs gewoond die kerkasiel kregen. Zolang zij onder het 
dak van de kerk verbleven, konden ze niet worden uitgezet.

‟t Loughoes beschikbaar stellen
Met het kerkasiel in gedachten heeft de kerkenraad vergaderd over de 

hulp die wij als Dorpskerk kunnen bieden aan Oekraïense 
vluchtelingen. Kunnen wij ‟t Loughoes beschikbaar stellen? Voor een

gezin, of voor een grote groep? Want we voelen ons geroepen om iets 
te doen.

Voor bewoning geschikt maken
Tijdens het overleg van 22 maart constateerden we dat ‟t Loughoes
inmiddels wel een andere bestemming heeft gekregen, dan tijdens het 

kerkasiel. Het is helemaal ingericht op verhuur, en niet direct geschikt
voor bewoning. Toch zijn we bereid om daar, in geval van nood, een 

mouw (en sanitair met warm water) aan te passen.

Als ondersteuning van de gemeente Tynaarlo
De kerkenraad verwacht dat de gemeente Tynaarlo de nodige 

opvangplekken zal weten te realiseren. De gemeente zoekt actief naar 

mogelijkheden bijvoorbeeld op het terrein van de voormalige Prins
Bernhardhoeve. Mochten er toch mensen buiten de boot vallen, en op

straat komen te staan, dan kan de gemeente Tynaarlo een beroep op
ons doen. Wij organiseren op dat moment een korter of langer verblijf

in ‟t Loughoes.

Vooralsnog: in geval van nood
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We kiezen er dus op dit moment niet voor 

om zelf actief op zoek te gaan naar 

vluchtelingen om onderdak te verlenen, en 
brengen ons gebouw niet als opvangplek in 

de openbaarheid. Wel melden we ons bij de 
gemeente aan voor gevallen van nood.

Komt er een verzoek, dan lenigen we snel de eerste nood, en 
overleggen vervolgens wat we op langere termijn kunnen betekenen.

Komt het ervan, dan vrijwilligers nodig
Komt er een lange-termijn-opvang in ‟t Loughoes, dan zijn er
vrijwilligers nodig. Mensen die de gasten verwelkomen, begeleiden, 

vermaken en wegwijs maken. Misschien mensen die een eerste periode 
ook in de nacht in ‟t Loughoes aanwezig zijn. Het zou dus kunnen dat

er daarvoor een beroep op jullie wordt gedaan. Denk alvast na of je
iets wilt en kunt betekenen.

De kerkenraad.

Beelden van Christus, beelden van mensen

Misschien weten jullie dat iconografie van het 

christendom ooit het onderwerp van mijn 

doctoraalscriptie was. Iconografie in de betekenis 
van: afbeeldingen van personen en taferelen uit de 

christelijke geloofsverhalen. Het beeld van Christus 
neemt daarin een centrale rol in. Ik sta stil bij hoe 

dat beeld door de eeuwen heen veranderd is, en 

beweer dat die perspectiefverandering inherent is 
aan het christendom. Tot op de dag van vandaag.

Geladen met betekenis
Aan de manier waarop Christus in een bepaalde tijd is afgebeeld, kun
je vaak zien hoe men in die tijd tegen hem aankeek. En aankijkt, want
tot op de dag van vandaag spreekt het beeld van Christus tot de 
verbeelding. In hedendaagse kunst is het Christusbeeld soms geladen 

met theologische betekenis en soms van elke betekenis ontdaan.
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Koning op zijn troon
In de vroegste afbeeldingen van Christus is het lijden afwezig: je ziet 

hem in de catacomben van Rome vooral in de genezingsverhalen

afgebeeld. Als er een kruisbeeld is, dan zonder lichaam eraan. In de 
vroege Middeleeuwen komt de crucifix-met-christus in zwang, maar 

Christus lijkt daarop wakker en onaangedaan. Een koning op zijn troon.

Lijdend lichaam, Goede Herder
Met het vorderen van de eeuwen verschijnt Christus steeds meer als 

lijdende aan het kruis, met op het hoogtepunt een bloederig, zwetend,

geslagen en duidelijk dood lichaam. En dan, na de Verlichting, keert hij
in de kunst terug zonder een spoortje lijden. Een Noord-Europees 
gezicht, een krachtige gestalte: de figuur van de Goede Herder of de 

ernstige Leraar.

Elke opvatting zijn eigen afbeelding
Kijk je terug op 20 eeuwen Christus in de kunst, dan kun je voor elke 

opvatting van wie Christus (Jezus) voor mensen is, wel een afbeelding

vinden. De lijdende die voor onze zonden stierf, de Joodse rabbi die 
ons leerde wat het goede leven werkelijk is, de Koning over hemel en 

aarde; de Leeuw van Juda en het Lam van God.

Waar leg jij de nadruk?
Intussen blijft het ieder jaar Pasen worden. En elk jaar lezen we weer 

over het leven, het lijden, de kruisiging, het sterven, de opstanding en

de hemelvaart van Jezus tot en met het uitstorten van de Geest over 
zijn volgelingen met Pinksteren. Het beeld dat jij van Christus hebt, 

bepaalt op welk deel van zijn verhaal jij de nadruk legt.

Beelden veranderen
Dat beeld dat jij hebt, hoeft trouwens niet vast te staan. Het is niet

vreemd als je in de ene levensfase meer hebt met Jezus als leraar, en

in de andere levensfase meer met Christus als God die voor of met
mensen in hun lijden is. Of als je plotseling geraakt wordt door een

straaltje goddelijk licht, terwijl je Jezus toch voornamelijk als mens
hebt leren zien.

Perspectiefwisseling
Welk beeld had Jezus van zichzelf? Zag hij zichzelf als Messias, als 

Christus, als Zoon van God? Of zijn z‟n uitspraken daarover in de
evangelieverhalen terechtgekomen omdat zijn leerlingen hem zo waren 

gaan zien? Hoe dan ook is het gegeven dat Jezus, gestorven aan het
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kruis, werd aangewezen als „Messias‟, een enorme
perspectiefverandering geweest.

Verschillende antwoorden op dezelfde vraag
De verandering in perspectief als het om Jezus gaat is niet tot stilstand

gekomen. Want wat betekent „Messias‟ eigenlijk? En hoe geven we dat

raadselachtige mensonterende lijden toch een plaats? Op die vragen
geven gelovigen al 2000 jaar hun antwoorden. En die antwoorden zie

je terug in hoe ze Christus afbeelden. Tot op de dag van vandaag.

Christus neemt ontslag
De Slowaakse kunstenaar van de afbeelding hierboven, Simon Chyla, 

speelt met de gedachte dat Jezus zelf van perspectief veranderd is.

„Christ‟s resignation‟ heeft hij zijn sculptuur genoemd. Christus neemt
ontslag. Als je je eerste reactie van, misschien, blasfemie even 
parkeert, duizelt het van de vragen die dit beeld oproept.

Vragen, vragen, vragen
Vragen over de betekenis van het lijden. Over de rol van Christus zelf 
daarin. Was het een keuze? Was het een opgave, een taak, een job? 

Had het een functie en heeft het die functie nu nog? Was het slechts 

spel, en is het spel nu uit? Heeft Christus geen zin meer vanwege de 
wijze waarop zijn kruisdood inmiddels door de traditie wordt gebruikt? 

Of bevrijdt hij zichzelf in een daad van opstandigheid? En waar gaat hij 
heen, als hij zich heeft losgemaakt?

“Niet opnieuw in mijn Naam”
Als je ziet hoe de kerk in Rusland optrekt met de staat in het
legitimeren van geweld, zoals de kerk(en) dat keer op keer in de
geschiedenis hebben gedaan, kun je je wel voorstellen dat Christus op 

een gegeven moment zegt: “niet opnieuw in mijn Naam, ik ben er klaar 
mee, ik neem ontslag, zoek het maar uit.”

Bemoedigend perspectief
Ik ben benieuwd hoe jij tegen Pasen aankijkt. En wat het dit jaar voor 
jou betekent. Nieuw leven, solidariteit met wie lijden, opstandigheid

tegen de dood, verlossing van schaamte en schuld... Je weet vaak pas 

wat de weg door de Stille week (Palmzondag, Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasmorgen) je brengt als je hem gaat. Ik 

wens je een perspectief dat jou bemoedigt op de plek waar jij nu in je 
leven staat. Dat is in de verhalen aanwezig.

ds. Kaj van der Plas



Het kerkelijk buro

Wanneer we spreken over het kerkelijk buro dan 

denken we vrijwel direct aan Anke Crielaard. Je 

zou zelfs kunnen zeggen dat Anke het kerkelijk 
buro ìs! De gehele ledenadministratie van onze 

kerkelijke gemeente wordt door Anke verzorgd 
vanuit haar mooie woning aan de 

Zevenhuizerweg.

Dat doet ze al 22 jaar met veel plezier!
In die 22 jaar is er veel gebeurd, zo is het 

ledenaantal (belijdende leden, doopleden en overige leden) van 2001 

tot 2022 gedaald van 2139 naar 1119, een forse daling, die we bij 
vrijwel elk kerkgenootschap terugzien.

Tegenwoordig verloopt de administratie vlot via SILA (Stichting 

Interkerkelijke Leden Administratie) en de internetapplicatie LRP 
(Leden Registratie Protestantse Kerk).

Voor de fusie Hervormd – Gereformeerd werkten de hervormden met
het SMRA-systeem en de gereformeerden werkten aanvankelijk nog
met kaartenbakken en Scipio.
Na veel dure tussenstappen werd tenslotte in 2011 LRP, (Leden 
Registratie Protestantse Kerk) ingevoerd.

Het LRP kan vanaf iedere computer met internetverbinding bekeken 

worden, er is een degelijke beveiliging aan gekoppeld. Naast het 
gedeelte ledenadministratie, waar Anke mee werkt, is er ook een 

gedeelte voor de bijdragen administratie, daar werken de 
kerkrentmeesters mee.

Niet ieder kerklid geeft een verandering in de persoonsgegevens door 

aan de ledenadministratie. SILA krijgt mutaties door van het GBA (de 
gemeentelijke administratie persoonsgegevens) en geeft deze door aan 

de ledenadministratie. Bij mutaties kun je denken aan nieuw
ingekomen leden, verhuizing van leden binnen de gemeente en het 

vertrek naar een andere gemeente. Ook wijzigingen van verbintenissen 

worden doorgegeven, bijv. bij overlijden.

Naast het in- en uitschrijven van leden worden door Anke op het 

kerkelijk buro nog veel andere administratieve taken verricht, ik noem 
er enkele:

Het doorgeven van mutaties aan predikant en contactpersoon
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Looplijsten maken voor bezorgers van KC
Controlelijsten maken met overzicht van alle leden
Overzicht maken van de 80+ers voor de paas- en kerstattenties 
Overzicht maken van huwelijksjubilea
Looplijsten maken voor Kerkbalans
Aanleveren van kopij voor Kerkelijk Contactpersonen 

Etc.

Al deze verrichtingen heeft Anke Crielaard al 22 jaar met veel plezier 
gedaan, maar ook aan alle plezierige dingen komt een einde......

Anke heeft te kennen gegeven te willen stoppen met deze 
werkzaamheden.

Wie wil Anke Crielaard opvolgen?

Hierboven vind je een globale beschrijving van de werkzaamheden. Als
iemand dit 22 jaar als vrijwilliger volhoudt dan moet het wel een leuke

en uitdagende taak zijn!!

Wat overigens niet wil zeggen dat de opvolger/-ster deze taak ook 22
jaar moet uitvoeren!
Je moet wel computervaardig zijn, natuurlijk zal Anke je inwerken en is 
ze zelfs daarna nog wel enige tijd beschikbaar als “helpdesk”.

Natuurlijk mag je Anke Crielaard bellen of mailen: 
050 3095482 / 06155 91 623

kerkburo@dorpskerkeelde.nl.

Wim Schoolderman

mailto:kerkburo@dorpskerkeelde.nl


Nieuw in de bibliotheek

De race naar het Noorden.

Dit boek is samengesteld uit bijdragen van 

bekende journalisten, waaronder Marcel ten 

Hooven, Eva Jinek en Rop Zoutberg.

Het boek geeft een indringende blik op de
vluchtelingenproblematiek. De artikelen zijn 

geschreven nog voor de oorlog in Oekraïne

was uitgebroken.
In De race naar het Noorden berichten Nederlandse journalisten vanuit 

hun zeven standplaatsen over de vluchtelingenstroom.

Na een barre tocht over de Middellandse Zee vormen Italië, 
Griekenland en de Balkanlanden de eerste horde die door de

vluchtelingen moet worden genomen.
Vanuit een breed perspectief biedt dit boek een blik op deze grote 
menselijke tragedie.

Waardigheid

In dit boek van Frits de Lange is de waardigheid van oudere mensen in 

het geding.
Was de oudere ooit een patiënt voor wie gezorgd moest worden, nu is 

het een soevereine burger die zelf moet opkomen voor zijn zorg- en

voorzieningenpakket.
Hoe voorkomen wij dat ouderen als de nieuwe paria's van de vergrijsde
samenleving worden weggezet?

Beide boeken zijn te vinden in de bibliotheek in het portaal van 't 

Loughoes.

Wim Schoolderman.
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Bedankt

Zondagochtend 10 maart bedacht ik na het bezoekje van Wim en Ida: 

wat zijn er toch veel lieve mensen!!

Hartelijk dank voor jullie geschreven groet, vergezeld van mooie 
bloemen.

Het was voor mij een zichtbaar bewijs van samen-zijn, ook al is dat 
niet altijd fysiek mogelijk.

Met een hartelijke groet 

Nan Vos-Postema.

Lieve mensen,

Veel dank voor jullie warme betrokkenheid tijdens de ziekte en rond 

het overlijden van Peter. De bloemen uit de kerk, de vele kaarten en 
de andere blijken van medeleven waren een grote steun voor Peter en 

ons.

Sjoukje Boendermaker, kinderen en kleinkinderen

De toekomst van de diaconie
De wereld om ons heen verandert continu. Dat zien we ook terug in de 

rol die de kerk heeft in de samenleving. Daarom willen we als diaconie 

in onze vergadering in mei nadenken over de rol die we voor de 
diaconie zien in deze veranderende samenleving: hoe ziet de 

samenstelling van de diaconie eruit, welke acties organiseren we, wie 
ondersteunen we, hoe gaan we om met onze financiële reserves, enz. 

enz.

Meer dan voldoende zaken om over na te denken en om vast te leggen 
in een soort beleidsplan. Daarom een dringende
oproep aan al onze gemeente leden: mocht je 
zelf ideeën hebben over de rol van de diaconie
in de toekomst, aarzel niet en laat het ons 
weten! Dit kan door een e-mail te sturen naar:
diaconie@dorpskerkeelde.nl

Met een vriendelijke groet, 
Jan Reinder Fransens
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Puzzel
WOORDSOMMEN
Gebruik de 9 letters van de 3 gegeven woorden om het gevraagde 
woord te maken.
De eerste letter van dat woord is de oplossing.
Veel puzzelplezier! Ina Rawée cgrawee@gmail.com

lik + dar + aan = 

ier + pin + lus = 

rad + dan + hen = 
rek + led + rui = 

eel + vee + nut = 
dis + eek + ren = 

kan + dia + pas = 

ora + gil + alt = 
rok + tas + nek = 

nes + ten + ril = 
dan + wol + hor = 

ven + das + rei = 

mei + dak + ton = 
gok + roe + set =

…………………… kerkvorst
……………… …… dief
……………………. later
…………………. vlag
……………………. mogelijk
…………………….. plaid
………………… … broodbeleg
…………………. . krokodil
……………………. bloem
………………… … vervoermiddel
……………………. muziek instrument
…………………….. aanraden
………………… … grapjas
………………… .. likdoorn

De oplossing van de maart puzzel was: Kerkdiensten.
1. eenkeer 2. mazelen 3. stormen 4. werkman 5. bandiet
6. liniaal 7. geleerd 8. vennoot 9. knusjes 10. afstand 11. rekenen
12. fornuis.

mailto:cgrawee@gmail.com


Actie Kerkbalans

Het is dit jaar niet gelukt! De beoogde opbrengst van de kerkbalans 

2022 is niet gehaald. We zitten € 10.000,- lager dan begroot. Het is 

voor te stellen dat de corona-jaren van invloed zijn op het geefgedrag 
van onze leden. En ook de gestage afname van ons ledenbestand heeft 

natuurlijk effect.
Met deze tegenvaller starten we 2022 met een tekort van € 85.000,-. 

Het motto van de actie kerkbalans Geef vandaag voor de kerk van 

morgen stelt ons voor het vraagstuk op welke wijze wij onze kerk in

stand gaan houden voor morgen. Het college gaat daarmee aan de
slag.
Het college van kerkrentmeesters spreekt grote dank uit aan iedereen
die zich voor de kerkbalans 2022 heeft ingezet. Uiteraard alle 

gemeenteleden die hun bijdrage hebben overgemaakt of een financiële 
toezegging hebben gedaan. En ook allen die toch weer tijd hebben 

gemaakt voor de bezorging van de enveloppen bij onze gemeenteleden 

thuis.

Dick Boersma
(namens CvK)

Een korte terugblik op de diaconievergadering van 7 maart.

Greet Hartman opent met een gebed uit Medemens.

Project Energiearmoede
Een afvaardiging van de gezamenlijke diaconieën neemt contact op 

met de gemeente over het project "Energiearmoede" met de vraag of 

de gemeente meedoet aan dit project.

ZWO-dienst op zondag 27 maart
We hebben gesproken over de invulling van deze dienst.
Als diaconie steunen we samen met U dit project van Kerk in Actie.
Het gaat om Stichting de Kleine Arbeider in Bogota Colombia.
Deze stichting biedt onderwijs aan werkende kinderen.
In Colombia moeten 1,5 miljoen kinderen zwaar werk doen, vaak s 

nachts, en ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugs 
In de dienst komt er een combo zingen: Het duo Mogambo en wel

Marcos en Erna Moragues.
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Koningsdag
We hebben ge gemeente gevraagd of we als diaconie weer plantjes 

kunnen verkopen op de Koningsmarkt. De gemeente kon nog niet

aangeven of de koningsmarkt doorgaat.
Voedselbank
We hebben gesproken over de voedselbank en de aanlevering van 
producten.

Extra collectes Oekraïne
De opbrengsten van de extra collectes voor Oekraïne wordt door de 
diaconie verdubbeld. Inmiddels is bekend dat de collectes € 1357,50

hebben opgebracht. De diaconie heeft daarom € 2715,- overgemaakt 
naar Kerk in Actie.

Greet Tillema sluit de vergadering met het gedicht “Alles komt goed”. 

Met een vriendelijke groet

Greet Tillema

De zachte krachten

De zacht krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluisteren
in mij: zo ’t zweeg zou alle licht verduisteren 

alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluisteren 
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,

dan kan de grote zaligheid beginnen,
die we, als onze harten aandachtig luisteren 
In alle tederheid ruisen horen

als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensen en dieren. Er is niets wat kan storen 

’t stijgen tot haar. Dit is het zekere weten:

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Henriette Roland Host–Van der Schaik (1869-9520

(naar de overdenking van ds. Arie Troost op zondag 20 maart)
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Agenda
Koffietied tot nader orde iedere eerste woensdag 

van de maand om 10 uur in „t Loughoes

• Zondag 10 en zaterdag 16 april repetitie zang voor zangdienst 

1e Paasdag

• Woensdag 20 april om 10 uur bijbelgesprekskring ‟t Loughoes
• Donderdag 21 april donateursavond Vrienden van de Dorpskerk 

20 uur ‟t Loughoes

Inleveren kopij
Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 29 
april, 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

Bijbelgesprekskring „t Loughoes
Deze maand komen we bij elkaar op woensdag 20 april om 10.00 uur. 

Vorige maand hebben we het gehad over Openbaring 1. Nu gaan we 

verder met Openbaring 2. Opgave is niet nodig; u bent van harte 
welkom.

Bert Broers
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Nieuws uit de kerkenraad
In de vergadering van de Kerkenraad van 22 maart jongstleden hadden 

we de jaarcijfers van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie 

weer op de agenda staan. Op het aanstaande Gemeenteberaad (GB)
van zondagmorgen 24 april zullen die uiteraard weer worden 

gepresenteerd en informeren wij jullie verder over de financiële stand 
van zaken van de kerk. De agenda voor het GB is inmiddels vastgesteld 

en gelukkig zijn alle coronamaatregelen voorbij, zodat wij ervan uit

gaan jullie dan weer op de oude manier te mogen ontmoeten in ‟t 
Loughoes.

Verder hebben we in de Kerkenraad uitvoerig gediscussieerd over een
eventuele opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. We denken er 
allemaal positief over maar of het haalbaar is zetten we nog wel een 

paar vraagtekens. Verder in dit Kerkelijk Contact leest u een uitgebreid 

verslag met de meest denkbare scenario‟s.
Ten aanzien van de Vespers is het teleurstellend dat weinig mensen de 

enquête hebben ingevuld. Besloten is dan ook om in plaats van de 
Vespers een paar bijzondere diensten te organiseren. Ideeën hierover

zullen we verder uitwerken.
U hoort daar uiteraard tijdig meer van in de Zondagsbrief en in het KC. 

Om meer betrokken te zijn bij de discussies in de Kerkenraad zal de
datum van de volgende vergadering vermeld worden in de 

Zondagsbrief en in het KC. Deze vergaderingen zijn voor eenieder 
toegankelijk en we willen onze gemeenteleden de gelegenheid bieden 

om daarbij aanwezig te zijn.

We zijn blij dat alle coronamaatregelen voorbij zijn en dat we weer 
normaal bij de vieringen en de diverse bijeenkomsten aanwezig kunnen 

zijn. Wij hopen dan ook velen van jullie weer in de kerk of in „t 
Loughoes te mogen ontmoeten en

natuurlijk bij het komende 

Gemeenteberaad op zondagmorgen 24 
april na de dienst rond 11 uur in ‟t 

Loughoes, dat afgesloten wordt met 
een kopje soep van Marjan.

Namens de Kerkenraad. 

Gea Kruit, scriba.
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Uitnodiging

DONATEURSAVOND Stichting Vrienden van de Dorpskerk. 

Jaarlijks organiseert de Stichting Vrienden van de Dorpskerk in 

november een avond voor onze donateurs. Vorig jaar kon onze 
jaarlijkse donateursavond om de u welbekende reden niet doorgaan.

Dit jaar hopen wij die wel weer te kunnen organiseren. De bijeenkomst 
staat gepland op donderdag 21 april 2022 en begint om 20.00 uur.

Traditiegetrouw hebben wij ook weer een spreker uitgenodigd en dat is 

dit keer de heer Ter Steege van de Stichting Het Drentse Landschap.

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

Hierbij nodigen wij iedereen uit, dus niet alleen onze donateurs, voor 

deze avond. U bent van harte welkom.
Over de eerste kerken in Drenthe is weinig bekend. Archeologische 

opgravingen hebben aangetoond dat ze van hout waren en net als

boerderijen van plaatselijk aanwezig materiaal gebouwd werden. Vanaf 
de 13e en vooral de 14e eeuw werd het gebruik van baksteen 

toegepast, nadat men voor belangrijke gebouwen eerst ook tufsteen 
gebruikt had. De kerken uit die periode zijn hierdoor dan ook voor een 

groot deel bewaard. Een boeiende lezing over de cultuurhistorie van de 

kerken in Drenthe. Aan de hand van verschillende kerkgebouwen in 
Drenthe wordt de geschiedenis nagelopen: vanaf het begin via de 

versplintering die zich in de loop der tijden heeft voltrokken tot en met 
de kerkverlating plus wat die laatste ontwikkeling zoal voor gevolgen 

heeft voor het behoud vanuit cultuurhistorische overwegingen.

Het programma voor de avond:
20.00 uur Welkom
20.05 uur 1e deel lezing
20.45 uur pauze
21.00 uur 2e deel lezing
21.30 uur hapje en drankje ter afsluiting
22.00 uur einde

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee 
(met koek)

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

eeuwenoud monument van en voor de dorpsgemeenschap van Eelde-

Paterswolde en Eelderwolde.
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Als cultureel erfgoed is de Dorpskerk van ons allemaal en daarom werd 

indertijd de Stichting opgericht. Inwoners van Eelde, Paterswolde en 

Eelderwolde en daarbuiten hebben al jaren laten zien dat ze daar 
financieel aan willen bijdragen.

Met hulp van onze trouwe donateurs en middels giften heeft de 
Stichting al behoorlijke bijdragen kunnen leveren aan de 

instandhouding van de kerk. Te beginnen met de grote restauratie in 

2001, waardoor ook de schildering in het koor aangepakt kon worden. 
Vorig jaar zijn de stoelen van de kerk vervangen. Wij hebben hier een 

bedrag van € 5.000,00 aan bijgedragen. Mocht u meer willen weten 
wat er dankzij uw bijdragen is gerealiseerd dan verwijzen wij u

graag naar onze website. www.vriendenvandedorpkerkeelde.nl

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

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

onder de Geefwet, waarbij extra belastingaftrek

mogelijk is.

Namens het bestuur 
Bertus Beelen

Open dorpskerk
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid voor toeristen en andere 

belangstellenden om de dorpskerk te bezichtigen en wat te horen over 

de geschiedenis van deze kerk.

Dit is mogelijk dankzij een groep betrokken 
vrijwilligers.
De openstelling begint op 13 juli en eindigt op 10 
september. In deze periode is de dorpskerk open
elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 14 tot 16 uur. Wilt u ook mee doen en 
zorgen voor de continuïteit in de komende jaren, 
neem dan contact op met

Herman Kreeftenberg of Hein van Assen.
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Gemeenteberaad
Op zondagmorgen 24 april is er een gemeenteberaad in ‟t Loughoes. 

We beginnen rond 11.00 uur ná de dienst. Na het Gemeenteberaad is 

er soep van Marjan.
Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en met elkaar allerlei zaken 

te kunnen delen. De kerkenraad nodigt jullie van harte uit.

Op de agenda staan de jaarrekeningen 2021 van de colleges van
kerkrentmeesters en diaconie. Deze zullen ruim van tevoren (houd de 

zondagsbrief in de gaten) ter inzage liggen.

Verder worden jullie bijgepraat over de stand van zaken rondom de 
vespers, de kliederkerk, de GivT-app en over de laatste stand van

zaken rondom de (eventuele) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 
Over dit laatste staat elders in dit blad een artikel van de kerkenraad.

Gea Kruit, scriba
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Tynaarlo geeft warmte
„Energie armoede‟, zo wordt het genoemd als je door de sterke stijging

van de energierekening in de financiële problemen komt. Voor mensen

met een toch al krappe beurs is dit een grote uitdaging.

Daarom hebben een aantal diaconieën in de gemeente Tynaarlo de
handen ineengeslagen en gaan we kijken hoe wij in de hele burgerlijke
gemeente Tynaarlo ons steentje bij kunnen dragen voor de allerlaagste 

inkomens. Zo ook onze diaconie. Uiteraard in overleg met de
burgerlijke gemeente. De overheid compenseert alle Nederlanders via 

een tijdelijke extra belastingkorting op het energietarief, wat gemiddeld



neerkomt op ongeveer 400 euro op jaarbasis. Daarnaast is door de 

overheid 800 euro per huishouden gereserveerd voor de mensen onder 

het minimumloon. Daar gaat de gemeente over.

Herverdeling lasten
Maar deze compensatie komt ook terecht bij 

mensen, die in principe niet in de problemen
komen. In de grafiek is te zien, (19 maart Trouw) 

dat met name de hoogste inkomens het meeste 

profiteren van de compensatieregeling.

Wij als diaconieën in Tynaarlo willen heel graag in
navolging van veel plaatselijke kerkgemeenten 

(Apeldoorn, Deventer, Ommen enz.) bijdragen in 
een lastenverlichting van de mensen die in nood 

komen door de energierekening door deze 

compensatie te herverdelen, zodat de sterkere 
schouders de zwaardere lasten dragen.

Doet u met ons mee?
Dit kan alleen als we met z‟n allen de schouders eronder zetten. Wij
hebben een basisbedrag speciaal voor dit doel gedoneerd gekregen, 
maar het is niet genoeg. Als u sterkere

schouders hebt, wilt u dan overwegen een 

deel van het geld dat u niet nodig heeft te 
storten op de rekening van de Diaconie? 

Dan kunnen we met dat bedrag ons 
steentje bijdragen, o.a. in de vorm 

supermarktbonnen, zodat mensen niet het 

risico lopen gekort te worden op hun 
uitkering. Wordt vervolgd.

Graag uw donatie op bankrekening NL20 RABO 0315 809191 t.n.v. 
Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde o.v.v. „Tynaarlo geeft warmte‟
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Besluit vespers en resultaten enquête
In het najaar van 2021 hebben we een enquête gehouden onder 

gemeenteleden via de website en KC, over de vespers. Aanleiding was 

de lage opkomst en het gebrek aan organisatoren. De enquête is door 
32 mensen ingevuld, en de resultaten zijn hieronder weergegeven:

1.Vind u het voortbestaan van de vespers op de laatste zondag van de 

maand belangrijk?

Ja 34.4%
Nee 65.6%

2.Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het organiseren van de vespers? 

Ja 15.6%

Nee 84.4%

3.Kijkt u de vespers wel eens online (terug)? 

Ja 15.6%

Nee 84.4%

4. Heeft u behoefte aan een ander soort dienst op de zondagavond?
Nee 62.9%
Ja zangdienst 8.6%
Ja jeugddienst 8.6%
Ja, overig 20%
Totaal Ja: 37.2%

Toelichting:
Uit de gehouden enquête blijkt, dat er vanuit de gemeente weinig 
animo voor de vespers is. Zowel voor het bijwonen, het online

meekijken als het meewerken, alhoewel toch 6 mensen willen
bijdragen aan de organisatie ervan, wat meer is dan het aantal mensen 
dat nu betrokken is. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan andere

soorten diensten op de zondagavond bij ruim 1/3 van de kerkgangers.

Besluit van de kerkenraad (22 maart):
We willen experimenteren met een aantal verschillende diensten,
rondom een bepaald thema, muzieksoort, vorm etc. Het vasthouden 
aan elke maand lijkt in de praktijk niet haalbaar en zouden we moeten 

loslaten. Wel zouden deze diensten onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad moeten plaatsvinden, bij voorkeur met een 

(gast)voorganger en kerkenraadsleden. Vormen/liederen die goed 

werken in de avonddiensten, kunnen in de ochtenddiensten worden 
toegepast. Na een jaar evalueren we in de kerkenraad hoe deze 

diensten in het jaar 2022 verlopen zijn.
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Wat kan ik zelf bijdragen?
Graag komt de kerkenraad in contact met de zes gemeenteleden die 

hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de organisatie 

van deze diensten. Andere belangstellenden die iets willen bijdragen 
kunnen zich ook melden, dit kan al iets zijn als het uitspreken van een 

gebed of gedicht. We willen nog 1 bijzondere dienst organiseren voor 
de zomer, en 1-2 erna, op de zondagavond.

Meer weten?
Meer informatie of aanmelden bij José Groenboom via mail 
(josenieuwenhuijzen@yahoo.com) of whatsapp (06-10912700).

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.
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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?
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 Whatsapp (06-
10912700) of een mailtje naar 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
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Kun je zingen?
Doe dan mee op paasmorgen!
Op zondagochtend 17 april is het eerste paasdag, en het belooft een
feestelijke dienst te worden! Met een mix van bekende en nieuwe 

paasliederen, gezongen door een gelegenheidskoor, willen we samen 

de opstanding 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 zondagochtend 10 april na de dienst en op 

zaterdagochtend 16 april. Enige zelfstudie thuis is aan te raden. We
zingen een mix van bekende en nieuwe liederen, zo mogelijk 

meerstemmig. Vincent dirigeert, en José begeleidt op piano.

Wat kun je nu al doen?
Geef je zo snel mogelijk op per e-mail of app op bij José Groenboom 
(zie gegevens hieronder), uiterlijk 8 april. 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) 
06-10912700
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Geslaagde voorjaarsworkshop in 't Loughoes

Op vrijdag 25 maart gaf Marjan Dijk op de ochtend en de middag een 

voorjaarsworkshop. In totaal hadden 20 dames zich aangemeld.

In een gezellige sfeer werden mooie bloemstukken gemaakt. 
Marjan en de bloemencommissie hartelijk dank voor jullie inzet!

Namens alle deelneemsters, 
Ida Schoolderman
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Van het kerkelijk buro
Verhuisd: van: naar:

Fam. T.H.L. Beernink Hortensiaweg 22 Dilgtweg 1A
Mevr. W. v.d. Zel-ten Kate Kooistukken 17 Stoffer Holtjerweg 66
Dhr. K. Bont Zevenhuizerweg 1 Zevenhuizerweg 97
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Collectes
Hieronder ziet u een weergave van de opbrengsten van de gehouden 

collectes in februari 2022.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank, want alleen door uw
giften stelt u zowel de diaconie als de kerkrentmeesters in staat om 
hun collectedoelen te realiseren en te financieren.

De bekende bankrekeningnummers van diaconie en van de
kerkrentmeesters vindt u in de colofon van dit nummer van kerkelijk 
contact

Collectedoel subtotaal totaal
6-feb D Kerk in actie t.b.v. Oeganda. € 82,30

K Instandhouding eredienst. € 39,30
€ 121,60

13-feb D Kerk in actie t.b.v. noodhulp. € 105,30

K Instandhouding eredienst. € 23,05
€ 128,35

20-feb D Diaconie actie Colombia. € 171,70
K Instandhouding eredienst. € 51,90

€ 223,60
27-feb D Onderst. Voedselbank. € 129,50

K Instandhouding eredienst. € 60,40

D Extra collecte Oekraine. € 330,50
€ 520,40

Febr. D Anonieme gift. € 100,00
€ 100,00

€ 1.093,95 € 1.093,95

De volgende collectes van april en begin mei zijn de volgende:

Datum Diaconie
10-4 Bloemengroet.
17-4 Kerk in actie werelddiaconaat 
24-4 Ondersteuning voedselbank

1-5
8-5

Regionaal diaconaal fonds 

Kerk in actie t.b.v. noodhulp

Kerkrentmeesters 

Instandhouding eredienst 

Instandhouding eredienst 
Instandhouding eredienst 

Instandhouding eredienst 
Instandhouding eredienst



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

gemeente naar:

6 maart mevr. Nan Vos
13 maart mevr. Hadewey Vlietstra- Koopmans 
20 maart dhr. Jaap Jochemsen

27 maart mevr. A. Fokkens- Jongepier
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In herinnering

Dhr. H. Van Veen 2022-02-25. 1930-10-26

Dhr. W.J.H. Folkers 2022-03-05. 1926–03-04

Afscheid nemen is met zachte vingers, 

wat voorbij is, dicht doen en

verpakken in goede gedachten der 
herinnering.



Kleurplaat
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Goede vrijdag… en daarna
Johannes 18: 1- 19: 30 Wat Jezus op deze dag overkomt is 

onbeschrijfelijk. Hij was degene die namens God heen was gekomen. 

Hij was degene die op de troon zou komen. In plaats daarvan wordt 
hij overgeleverd, gemarteld en aan een kruis gehangen. Zijn dood was 

vernederend, net als hoe er met Hem is omgegaan. Zelfs zijn kleren 
waren hem afgenomen.

Johannes schrijft dat Jezus wist dat dit Hem zou overkomen. Dat maakt 

dit alles des te indrukwekkender. Jezus had zich kunnen verzetten. Hij 
had onder kunnen duiken. Hij had kunnen vluchten, maar niets van dit 

alles. Hij ondergaat dit lot.
En kunnen we veel verhalen afdoen als lang geleden gebeurd, met dit 

verhaal van Goede Vrijdag lukt dat niet. Hoezo Goede Vrijdag 

trouwens? Wat is er goed aan de dood van een mens?Speciaal ook nog 
de dood van deze Mens? Deze gebeurtenis maakt de naam van deze 

dag zo wrang als de wijn die Jezus te drinken kreeg.
Het meest moeilijke vind ik nog dat ik het liefste – als navolger van 

Christus, zoals we dat allemaal zijn – de dood van Jezus zou willen

afschuiven op degenen die dit destijds gedaan hebben. Ik zou aan de 
goede kant willen staan. Van degenen die zeggen: “maar Jezus had 

toch gelijk en wij staan aan Zijn kant”.

Maar zo is het niet. Wij kunnen alleen Jacobus Revius nazeggen:

’t En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die U kruisten, 
Noch die verradelijk U togen voor ’t gericht.

Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht. 

Noch die U knevelden en stieten U vol puisten.

’t En zijn de krijgslui niet, die met haar felle vuisten
Den rietstok hebben of den hamer opgelicht, 

Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,

Of over uwen rok t’ saam dobbelden en tuisten.

Ik ben ’t, o Heer, ik ben’t die U dit heb gedaan, 

Ik ben de zwaren boom, die U had overlaân,

Ik ben de taaie streng, waarmee Gij ginkt gebonden.

De nagel en de speer, de gesel die U sloeg,
De bloedbedropen kroon, die uwen schedel droeg.
Want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden. 

“Ik ben het die U gekruisigd heeft”.

Hoe dankbaar mogen we niet zijn dat het na alle ellende Pasen wordt! 
Bert Broers

30



31

Colofon



32


