


2

Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  
Kosterijweg 2
9761 GE Eelde

www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode

01 mei 10.00 uur dhr. Bert Broers KK

08 mei 10.00 uur ds. Bert Slaa, Peize KK/JK

15 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK/C

22 mei 10.00 uur dhr. Bert Broers KK

Hemelvaart  

donderdag  

26 mei 10.00 uur ds. Marga Baas, Groningen KK/

29 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK

Pinksteren  

05 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK /
avondmaal

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.

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

Eigenlijk had ik op deze plaats de 1e strofe van Mei van Herman  

Gorter met u willen delen, maar Jack was mij voor door de Mei op de  

omslag van dit KC te plaatsen.

Gelukkig bestaat er nog een keur van gedichten over de lente.
Dit gedicht van Vasalis is wellicht minder bekend, maar ook heel  

mooi.
De sfeer van dit KC ademt de vreugde dat we ons bevrijd voelen na  

alle coronabeperkingen, ook op het kerkelijk erf. Laten we ons ervan

bewust zijn en ervan genieten!

Namens de redactie,  

Joke Lambour

Voorjaar

Het licht vlaagt over ’t land in stoten  

wekkend het kort en straf geflonker  

der blauwe wind-gefronsde sloten;

het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lamm’ren naast een stijf grauw schaap  
staan wit, bedrukt van jeugd in ’t gras..

Ik had vergeten  
hoe het was

en dat de lente niet  
stil bloeien,

zacht dromen is,

maar hevig groeien,

schoon en hartstochtelijk  

beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,  

wegdansen zonder zich te bezinnen.

M. Vasalis
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Het is wat het is
Is dit alles? Dat iconische lied van Henny Vrienten dook op toen hij  

net overleden was in de laatste week van april. Een herkenbare  

vraag. Die je soms kan bekruipen als het leven zich helemaal lijkt te  
hebben uitgevouwen en er toch voor je gevoel nog iets mist.

Een retorische vraag kan het ook zijn, waaruit teleurstelling klinkt:
„dit kan niet alles zijn, het is niet genoeg.‟ Misschien zou de  
Oostenrijks-Amerikaanse dichter Erich Fried (1921-1988) op de vraag
„Is dit alles?‟ wel als antwoord gedicht hebben: „het is wat het is‟.

Wat het is

Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is  
zegt de liefde

Het is ongeluk  

zegt de berekening
Het is alleen maar pijn  

zegt de angst
Het is uitzichtloos  

zegt het inzicht  

Het is wat het is  
zegt de liefde

Het is belachelijk  
zegt de trots

Het is lichtzinnigheid  

zegt de voorzichtigheid  
Het is onmogelijk

zegt de ervaring
Het is wat het is  
zegt de liefde

Erich Fried (vert. Geert van Istendael)
* Het originele gedicht vind je onder dit artikel

Liefde in de Bijbel
Komt het ook in jou op, als het logisch vervolg op het gedicht? Dat  

slot van het lied over geloof, hoop en liefde uit 1 Korintiërs 13? Ik
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citeer het maar even: „Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie.  

Maar de grootste daarvan is de liefde.‟

Geen grootse woorden
Maar zo anders dan hoe de liefde in dat bijbelse lied vaak wordt
uitgelegd - de liefde als bezielende kracht die alles zin geeft - zo  
anders is de liefde in het gedicht van Erich Fried. Geen grootse

inspiratie tot roem en heldendaden hier, maar enkel „Het is wat het  

is‟.

Niets romantisch aan
Het gedicht heeft met het bijbelse liefdeslied gemeen dat het weinig
met verliefdheid van doen heeft. Geen brandend hart en geen weke  

knieën, geen verdwaasd verstand en geen bezitterig verlangen. Geen  
bloemrijke woorden, maar enkel „Het is wat het is‟.

Een tegenover
Fried maakt van de liefde, de stem van de liefde, in zijn gedicht juist  

een tegenover. Tegenover begrippen en woorden als „onzin‟, als
„ongeluk‟, „uitzichtloosheid‟ en „niets dan pijn‟. Stuk voor stuk  woorden 

die concluderen, oordelen, afschrijven en alles over 1 kam  scheren 
en er zo voor zorgen dat je het bijltje erbij neergooit.

Het is wat het is
Nee, de liefde grijpt niet vast en brengt de werkelijkheid niet op  

formule. Reduceert de dingen niet tot algemene termen maar zegt:  
het is wat het is. Zegt daarmee: beschouw het als uniek. En zegt:

aanvaard het. Het is wat het is.

En dan?
Liefde is iets aanvaarden zoals het is. En daarvoor is nodig dat je tijd  
neemt om te kijken. Om te ervaren. En niet toegeven aan de  

verleiding om direct de conclusie te trekken, dat alles vanaf nu  

voorgoed zo is als het nu is, of voorgoed hopeloos of verloren. Pas uit  
liefdevol ontvangen en aanvaarden groeit de wijsheid om er het juiste  

mee te doen.

Menselijkerwijs
Deze ontvangende, nuancerende, aanvaardende liefde doet recht aan
mensen. Ze houdt rekening met ons onvermogen om alles te  

overzien (en de daaraan gekoppelde verleiding tot generaliseren). En

houdt openheid voor anderen om meer te zijn dan wat op het eerste  
gezicht zichtbaar is.



Je bent wie je bent
Zie mij, vraagt de ene mens van de ander. Zie mij zoals ik ben in al  

mijn ongerijmdheden en laat ze rijmen of rijg ze in ieder geval

liefdevol tot een verband. Ontvang mij, aanvaard mij. „Je bent wie je  
bent‟ zegt de liefde. „En daar hou ik van – vraag me niet uitentreuren

waarom – maar ik hou ervan.‟

Is dit alles?
Is dit alles? Het is wat het is. Kijk er eens goed naar, aanvaard het,
ontvang het, onderzoek het in zijn eigenheid. En dan groeit vast de  
wijsheid om het juiste te doen.

ds. Kaj van der Plas

Was es ist

Es ist Unsinn  

sagt die Vernunft  
Es ist was es ist  

sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz  

sagt die Angst

Es ist aussichtslos  
sagt die Einsicht

Es ist was es ist  
sagt die Liebe

Es ist lächerlich  

sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig  

sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich  

sagt die Erfahrung  

Es ist was es ist  
sagt die Liebe
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Nieuws uit het Moderamen
In de vergadering van het Moderamen kijken we terug naar de  

afgelopen periode. De diensten in de Paascyclus zijn verrassend goed  

bezocht. Dat stemt ons zeer tevreden. We zien dat de kerkdiensten  
zo langzamerhand weer beter worden bezocht. Zo was er ook een  

verrassende opkomst van de dienst op 10 april, waarbij de kinderen  
in de Kinderkerk de Palmpasen-stokken gingen maken. Zo‟n 50  

kinderen deden daaraan mee. We proberen structureel meer kinderen  

in de Kinderkerk te krijgen door middel van het organiseren van  
speciale diensten gericht op de kinderen in de vorm van onder andere  

De Kliederkerk. Onder begeleiding van een vertegenwoordiger van de  
PKN gaan we in mei van start met een instructie over hoe we dat het  

beste kunnen aanpakken. Ook zal er meer bekendheid aan worden  

gegeven in Dorpsklanken, in het Kerkelijk Contact en op de website.  
Op het Gemeenteberaad staat enige toelichting op de agenda.

Zoals misschien nog niet bij iedereen bekend, is besloten de Vespers  
te vervangen door enkele bijzondere zondagavond diensten. Een  

werkgroep is daar momenteel druk mee bezig en jullie lezen daar  

later meer over in het KC en op de website. Diverse zaken waarin we  
proberen naast meer jeugd ook meer belangstelling te krijgen voor  

de diensten onder alle leeftijdsgroepen.

We maken ons op voor het Gemeenteberaad. Alle presentaties zijn  
klaar en we hopen op een goede opkomst.

Namens het Moderamen,  

Gea Kruit, scriba

Als ik dit stukje schrijf is het Gemeenteberaad inmiddels geweest en  
is de Kerkenraad erg blij met een mooie opkomst. Ook al laten de  

cijfers een sober karakter zien, we kunnen terugkijken op een fijn  
samenzijn en een positieve welwillende toekomst.
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Palmpasen in de Dorpskerk

Voor het eerst, na die vervelende Coronaperiode, waren de stoelen in  

de kerk weer bijna allemaal bezet. Alleen dat al was een feest voor  

alle kerkgangers!

Maar niet alleen de kerk was volledig bezet, ook in 't Loughoes werd
Palmpasen gevierd. Tientallen kinderen waren daar druk bezig om  

een prachtige Palmpaasstok te maken.

Aan het einde van de viering kwamen zij zingend en glunderend de  
kerkzaal binnen. De ”oh‟s” en de “ah's” waren niet van de lucht!
Nadat we allen de zegen hadden ontvangen, verlieten de kinderen  
onder luid applaus de kerk weer.

Na afloop van deze bijzondere viering vonden velen de weg naar het  

kopje koffie dat Peter en Marjan voor ons inschonken.

De conclusie was: De tijden van voor de Coronaperiode zijn gelukkig  
weer teruggekeerd!

Wim Schoolderman
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Vanuit de diaconie
Een keer per maand komt de diaconie bij elkaar, om actuele  

diaconale aangelegenheden te bespreken. Deze bijeenkomsten duren  

in het algemeen nooit zo lang. Indertijd is afgesproken dat bij  
toerbeurt één van de diakenen een beknopt stukje voor Kerkelijk  

Contact schrijft, zodat de gemeenteleden weten, waar de diaconie  
zich momenteel mee bezig houdt.

In de bijeenkomst van 11 april is voornamelijk gesproken over de
ZWO-dienst van 27 maart jl., over de koningsmarkt op 27 april, over  

energiearmoede, de jaarlijkse voorjaarsactie en Oekraïne. Verder  
natuurlijk over voor de lezer minder interessante punten als wie  

wanneer collecteert, e.d.
De ZWO-dienst van 27 maart was volgens degenen die ons hierover  

aangesproken hebben een succes, dat zeker herhaald mag worden.  

De uitleg van de gezongen liederen was kort en duidelijk. Korte
preekjes, was één van de reacties. Wat een geweldige stem was een  

andere. De diaconie is dan ook voornemens iets dergelijk, in wat voor  
vorm ook, te herhalen. Voor de jaarlijkse voorjaarsactie wordt een  

folder samengesteld en met een vraag om een bijdrage bij alle leden  

van de gemeente bezorgd. De opbrengst hiervan komt ten goede aan  
het diaconieproject “de kleine arbeider” in Colombia. Wilt u met ons  

meedoen om de enveloppes hiervoor rond te brengen, dan heel graag  
een berichtje aan de diaconie. Voor de koningsmarkt op 27 april  

levert kwekerij Mathijs Barendse de lavendelplanten, die we willen  

verkopen. Mooie planten, trekken bijen aan, langbloeiend, winterhard  
en milieuvriendelijk. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De prijs  

wordt bepaald op € 3, - per stuk; 2 voor € 5, - en 3 stuks voor € 6-.  
We zijn Matthijs Barendse zeer erkentelijk dat hij de planten ons  

belangeloos ter beschikking stelt en hopen op een vlotte verkoop.

Wat betreft Oekraïne kunnen we ons duidelijk vinden in het  
standpunt van de hele kerkenraad. De diaconie is bereid om hierin  

financieel bij te dragen indien dit nodig blijkt te zijn.

De bijeenkomst van afgevaardigden van de diaconieën van Vries.
Zuidlaren en Eelde-Paterswolde met de gemeente Tynaarlo over  

energiearmoede ging wegens ziekte niet door. Hopelijk volgt  

binnenkort duidelijkheid omtrent een nieuwe datum.
In de mei bijeenkomst gaan we brainstormen over de toekomst van  

de diaconie. Waar staan we over pakweg 5 jaar. Doen we het anders  
of gaan we op dezelfde voet voort? Allemaal vragen waar we graag  

uw input voor (nodig) hebben. Denk hierover met ons mee.

Namens de diaconie,  
Hein van Assen.
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Bedankt Jaap en liturgen voor deVespers
Jaap stond er met hart en ziel achter en was daarmee de drijvende  

kracht, de organisator van de vespers. De inspirator voor liturgen en  

voor degenen die de vesper bijwoonden.

Inspirerend ontmoeten noemt hij dat zelf.
Heel veel dank Jaap voor alle energie die je jarenlang hebt gestoken  

in dit stukje gemeentewerk.

En op deze plek wil ik ook graag alle liturgen die door de jaren heen
de vespers hebben geleid en vormgegeven bedanken. Heel waardevol  

dat jullie dit deden op jullie geheel eigen en niet minder inspirerende  

wijze.

Nogmaals heel veel dank namens gemeente en kerkenraad.

Hielle Tillema,  

voorzitter

Maaltijd van de Heer in Symfonie

Woensdagmorgen 11 mei

Omdat niet iedereen in de gelegenheid is  

Avondmaal te vieren in de Dorpskerk, komen we op  

11 mei met ambtsdragers in Symfonie voor het  
delen van brood en wijn. U bent van harte welkom.

We vieren de Maaltijd van 10:30 tot 11:30 uur in de  
(computer)soosruimte.

Als u naar de ruimte gebracht wilt worden, geef dat dan aan bij  

Trijnie Springer, op telefoonnummer 06 300 365 67.

Namens de werkgroep pastoraat en de diaconie,  

Bert Broers

Kaj van der Plas
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Agenda

Koffietied op woensdagochtend 4 mei om 10 uur  

in ‟tLoughoes.

Iedereen is welkom!

Woensdag 11 mei 10.30–11.30 Symfonie  
Maaltijd van de Heer voor iedereen.

24 mei Kerkenraadsvergadering

Vakantie
Kaj van der Plas heeft vakantie van 1 tot 8 mei.  

Bert Broers heeft vakantie van 13 tot 30 mei.

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met  

vrijdag 27 mei, 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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Kleurplaat
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Alle lof aan…..

We mogen weer naar de kerk, naar de Dorpskerk, heel fijn!
En in de weken voor Pasen kwam er iedere zondag aan het begin van  

de dienst een bezoeker met een lange wandelstok de kerk

binnenlopen, heel verrassend. Hij vertelde dat hij een pelgrim was, al  
een lange tocht achter de rug had en op zoek was naar het beloofde  

land. De deur van de Dorpskerk stond uitnodigend open en hij was  
naar binnen gegaan.

De pelgrim nam ons mee in zijn verhaal over zijn zoektocht.  

Bijzonder was dat hij de kinderen uitnodigde om mee te gaan naar

„t Loughoes om samen met hem op verkenning te gaan. We zongen  
allen, jong en oud:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,  

en kijken om naar wat achter ons ligt.
Wij zijn op reis langs de weg van verlangen  

en zien vooruit naar een toekomst vol  

licht.

Terug in de kerk deelden ze met ons  

wat ze gedaan hadden en dat was veel  
in korte tijd!

En dan Palmpasen, zoveel kinderen met  

prachtige zelf versierde Palmpasen  
stokken in de vorm van een kruis. Het  

was een feest om dit mee te maken,  
ontroerend!

Alle lof en waardering voor de inzet van  

de leiding van de kindernevendienst!

Hartelijke groet,  

een kerkganger.

Van het kerkelijk buro
Verhuisd: van:
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Kooistukken 23AMevr. C.G. Rawee-Eekhof Fazantweg 23  

Fam. F. Hekman A. Beerlinglaan 24 Burg.J.G.Legroweg 11



De Paaskaars van afgelopen jaar
De Paaskaars brandde het afgelopen jaar tijdens kerkdiensten en  

(kerkelijke) rouwdiensten. In ons midden is de kaarsvlam een  

symbool van Gods vermoede of geloofde aanwezigheid bij mensen.  
Aanwezigheid wanneer we ons over de bijbel buigen, maar ook als we  

stilstaan bij de dieptepunten en hoogtepunten van het leven van een  
mens op aarde.

Dit gebruik van de kaars geeft de Paaskaars extra lading, extra  

betekenis, als we hem schenken aan een van de leden van onze  
gemeenschap. „Wij zijn met je, God is met je‟, die boodschap strekt  

zich dan uit tot in het huis waar de ontvanger woont.

In de kerk werd in de Paasnacht het  

nieuwe licht, de nieuwe Paaskaars  

binnengedragen.

We schonken de kaars van het afgelopen

jaar, namens jullie allemaal, aan dhr. Jan

Hoeve. Hij was verrast en dankbaar.

De taakgroep Pastoraat

Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen met  

een hartelijke groet van de gemeente  

naar:
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3 april mevr. Marjan den Hamer
10 april dhr. L. Alberts

17 april mevr. Janny Staal

24 april mevr. Suze van Bergen



Beëindiging kerkorganist
Enige tijd geleden heb ik de kerkenraad het volgende laten weten:  

sinds juni 1987 ben ik als één van de organisten verbonden geweest  

aan de Hoeksteen (de voormalige Gereformeerde Kerk) en sinds de
„geboorte‟ van de Protestantse Gemeente Eelde-Paterswolde als  

vervangend organist van Vincent van Laar.
Na allerlei overwegingen vind ik dat het tijdstip is aangebroken om te  

stoppen als organist van de Dorpskerk. Ik heb dit ook besproken met

Vincent.
Samen keken we naar hoe verder.

Hein-Peter Nauta is organist en al enige jaren woonachtig in onze  
gemeente. Hij heeft al een aantal diensten begeleid.

Ik heb met hem overleg gehad en hij was graag bereid om mijn rol  
als vervangend organist over te nemen.

Inmiddels is hij al een vertrouwd beeld achter het orgel.  

Elders in deze uitgave van stelt hij zichzelf aan jullie voor.

Zo is de voortgang van de orgelbegeleiding van de erediensten  
gewaarborgd.

Ik kijk in dankbaarheid terug op een mooie periode met daarin een  

fijne samenwerking met Vincent en voorgangers. Ik heb overigens  
aangegeven in het geval dat de nood echt aan de man is de  

betreffende dienst alsnog te begeleiden.

En Hein-Peter, jou wens ik heel veel succes en plezier in dit prachtig  

stukje kerkenwerk.

Hielle Tillema

Even voorstellen……

2e Organist dorpskerk

Het is u vast opgevallen: er komt soms ander geluid uit het orgel.  

Sommige mensen draaiden zich om en spraken hun buurman\vrouw  

aan: dat is Vincent niet! Er zit ‘n andere organist, ken jij die? Ook de  

ouderling van dienst raakte in de war, zo gewend als ze was aan de  

vaste organist Vincent van Laar. Ze werd direct gecorrigeerd door een  

van de kerkgangers; nee hoor, dat is Hein-Peter Nauta. Dat gaf enige  

hilariteit, dat is zo leuk in deze gemeente. Hoe zal ik „t noemen?
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Laagdrempelig, doe maar gewoon, geen dikdoenerij. Is daar een
Drents woord voor?

Sinds een aantal jaren mag ik  

door de week van het orgel  

gebruik maken voor mijn  
hobby: het orgel spelen. Als  

tegenprestaties zal ik dan,  
zodra dat nodig is, invallen als  

organist. De afgelopen jaren is  

dat nog niet zo veel  
voorgekomen. Echter, nu Hielle  

heeft besloten te stoppen als  
2e organist, zal ik vaker te  

horen zijn en met veel plezier  

de gemeentezang begeleiden.

Van jongs af aan speelde ik orgel. In ons gereformeerde gezin stond  

een harmonium, het instrument dat m’n moeder uit het ouderlijk huis  

had meegekregen. Zij bespeelde het kerkorgel ook; tja, de appel valt  

niet ver de boom.. Het virus bleek besmettelijk en na de middelbare  

school kon ik naar het conservatorium, waar ik studeerde bij Theo  

Jellema en Jan Jongepier. Dat was een inspirerende tijd. Gelukkig  

bleek ik nog meer te kunnen en vervolgde ik m’n studie aan de  

Universiteit voor een Studie Kunst-en kunstbeleid. Na een kleine  

omweg kwam ik uiteindelijk terecht bij de Dienst Uitvoering  

Onderwijs (DUO) in Groningen. Waar ik nu weer vele jaren met  

plezier werk als servicemanager en werd mijn vak weer mijn hobby.

Naast de Dorpskerk in Eelde speel ik ook in de Dorpskerk van  

Zuidlaren.
Het orgel in Eelde inspireert me en heeft vele mogelijkheden. Ik doe  

mijn best om alles uit het orgel te halen. Nu eens vol op het orgel  
met alle registers open, dan weer subtiel met weinig stemmen maar  

mooie klankkleuren om de dienst luister bij te zetten. De afgelopen  

periode heb ik daarbij de koraalvoorspelen van J.S. Bach gebruikt,  
passend bij de tijd van het kerkelijke jaar. Gelukkig heb ik veel  

positieve reacties ontvangen en zie ik uit naar een muzikale  
samenwerking.

Hein Peter Nauta
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Nieuw in de Bibliotheek
In “Melodisch rolt de wereld uit Gods  

hand” van Piet Stuitje lezen we het  

bijzondere verslag van een alternatieve  
genezing.

We lezen het verhaal van de bijzondere  
weg, die zowel de therapeut als de cliënt  

gaan en die uiteindelijk leidt naar

genezing.
In dit boek komen zowel de therapeut als de cliënten aan het woord.  
De titel van het boek geeft al aan dat het geschreven is vanuit een
christelijke achtergrond.
De één zal het lezen met een blik van herkenning en instemming en  

de ander zal het misschien lezen met een aantal vraagtekens!

Wim Schoolderman

Dank

Een bijzondere verrassing!
Wat was ik verrast om de Paaskaars (2021) te mogen ontvangen.  

Een grote kaars, uit de kerk in je huiskamer…. Niet alleen om naar te  

kijken maar wanneer je dat wilt ook om te ontsteken. “Zoveel
herinneringen in dit symbool van licht”.  

Gemeente-kerk, heel hartelijk dank!

Nogmaals, ik heb het bijzonder op prijs gesteld en ik hoop deze kaars  

nog vaak te kunnen branden.

Jan Hoeve

18

Op zondag 24 april waren de bloemen uit de kerk  

en de kaart met namen voor mevrouw Suze van  

Bergen. Ze was er blij mee en bedankt iedereen er  
hartelijk voor!



Gedicht
Lange wandeling  

Een lange wandeling

Ooit, ergens, ergens onderweg
Zo tussen Jeruzalem en Emmaüs  
En we praten en we praten

Maar waarover praten we eigenlijk

Over alles wat er gebeurd is met ons  
Over de twijfels en over ons geloof  

Over onze gemeenschap, onze kerk,

Over alle veranderingen en moeilijkheden.  
We praten over de leegloop

En leegheid in deze tijd.
Over de pijn van ziekte en lijden,  
Over hoe moeilijk het is
Te kunnen geloven in deze tijd
Over dit soort zaken praten we onderweg.
Het maakt ons vermoeid, bedrukt,  
Gedemotiveerd, gefrustreerd,

Want wat haalt het allemaal nog uit?

En we praten en we praten

We zijn als die twee leerlingen,  

Ooit, eens, ergens onderweg

Zo tussen Jeruzalem en Emmaüs

Maar dan ontmoeten we iemand
Een vreemde die een tijdje meeloopt  

Iemand die je aanspreekt,
Iemand die je de ogen opent  

Iemand die zich kenbaar maakt

In breken en delen
Die een tijdje optrekt met ons,
Ons in vuur en vlam zet, ons hart doet branden.

Wanneer je iemand ontmoet,
Dan word je een blik gegund

In een andere wereld.
Mag je meedelen in de vreugde

In de zorgen of het verdriet,

in de hoop van een ander,
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in zijn of haar dromen.  

Wanneer je iemand ontmoet,  

Mag je God ontdekken

In het verhaal van de ander.  

Ontmoeten is steeds opnieuw

Op weg gaan
En onderweg de ander ontdekken  

Net zoals ooit, ergens,

Zo tussen Jeruzalem en Emmaüs

Naamloos
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In herinnering

Dhr. J.P. Stuitje 21-03-22 27-04-36
Mevr. M.H. van 't Veen - Kuipers 23-03-22 21-07-30

Mevr. J. Oeloff - Gelders 26-03-22 15-05-29
Mevr. E. Brookman - Huiberts 28-03-22 01-10-23
Dhr. J. Kadijk 06-04-22 07-04-39
Mevr. L.D. Nijboer - Dijkhuis 07-04-22 09-04-32

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,  

dan is er op de wereld niets en niemand,

die de leegte van de afwezigheid kan vullen.  
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.

Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.  
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,  

want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,

blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Bonhoeffer



Puzzel
Vul de woorden in volgens de omschrijving, de eerste letter van dat woord is de  

oplossing.
Veel puzzelplezier! Ina Rawée cgrawee@gmail.com

Repeteren --- --- --- --- --- --- --- ---

Volkenkundige  --- --- --- --- --- --- --- ---
Drama  
Dagwijzer  
Gelijke

--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---
Zonder geur --- --- --- --- --- --- --- ---

Boom --- --- --- --- --- --- --- ---

Ontploffing --- --- --- --- --- --- --- ---
Bed  
Sport  
Gewicht

--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---Jongste kind  

Panorama --- --- --- --- --- --- --- ---

Manege  

Node

--- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---

De oplossing van de aprilpuzzel was: kinderpaaswake.

Kardinaal, insluiper, naderhand, driekleur, eventueel, reisdeken, pindakaas,  

alligator, aronskelk, sneltrein, waldhoorn, adviseren, komediant, eksteroog.
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Collecteopbrengsten

Datum  
6-mrt D

Collectedoel
K in A: Ruanda

Subtotaal
€ 105,20

Totaal

K Instandhouding eredienst € 41,20

D extra collecte: Oekraine € 205,10

€ 351,50

13-mrt D Binnenlands Diaconaat € 148,75
K Instandhouding eredienst € 98,65

D extra collecte: Oekraine € 55,00

€ 302,40

23-mrt D K in A: werelddiaconaat € 137,60

K Instandhouding eredienst € 73,00

€ 210,60

27-mrt D ZWO: "kleine arbeider" Colombia € 194,00

K Instandhouding eredienst € 68,10
€ 262,10
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U ziet hierboven de opbrengst van de verschillende collectes, met  

uitzondering van rechtstreekse stortingen via de bank, gehouden in  

maart 2022. Alle gevers en geefsters hieraan worden hartelijk dank  
voor hun bijdrage.

Met name de extra collecte voor Oekraïne springt er qua opbrengst  
uit. De diaconie en kerkrentmeesters kunnen, alleen samen met u en

met uw bijdrage, één en ander realiseren.
Naast de collectes in de kerk kunt u ook aan de collecte deelnemen,  
door gebruik te maken van de Givt-app of met een
bankoverschrijving. De bekende bankrekeningnummers vindt u in de  
colofon van dit nummer van kerkelijk contact.
De collectes voor de komende periode tot en met 5 juni zijn de  
volgende:

DATUM DIACONIE KERKRENTMEESTERS

8 mei KERK IN ACTE: (KiA )
Noodhulp

Instandhouding v.d. eredienst

15 mei KiA: Binnenlandsdiaconaat Instandhouding v.d. eredienst
22 mei Plaatselijke ondersteuning Instandhouding v.d. eredienst
29 mei Bloemengroet Instandhouding v.d. eredienst

5 juni KiA: Pinksterzending Instandhouding v.d. eredienst
Instandhouding v.d. eredienst
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Colofon
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