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ROTONDE 

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. 
Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de 
afzonderlijke kerken.  
 
Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.  
Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de 
desbetreffende gedeeltes.  
Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.  
 
Digitale Rotonde  
U kunt Rotonde ook via de website lezen.  
Via https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen-2/rotonde-2/  
en/of; http://bit.ly/rotondewalfried 
 
Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan.  
Wilt u zich afmelden voor de papieren Rotonde mail dan naar: 
administratie@kerkbladrotonde.nl o.v.v. opzeggen + uw naam + adres. 
 

 

 
LEZINGEN/ EREDIENSTEN 

Zondag 29 november 2020 
1e van de Advent 

Jesaja  
63, 19b – 64,8 

Marcus  
13, 24 – 37 

Zondag 6 december 2020 
2e van de Advent 

Jesaja 
40,1 - 11 

Johannes 
1,19 - 28 

Zondag 13 december 2020 
3e van de advent 

Jesaja 
65, 17-25 

Johannes 
3, 22 - 30 

Zondag 20 december 2020 
4e van de advent 

2 Samuël 
7,4 - 16 

Lucas 
1,26-38 

Donderdag 24 december 2020 
Kerstnacht 

Jesaja 
23b – 9,7 

Lucas 
2,1 - 20 

Vrijdag 25 december 2020 
Kerstdag 

Jesaja 
52,7 - 10 

Johannes 
1,1 – 14 

Zondag 27 december 2020 
Zondag na Kerst 

Jesaja 
61, 10 – 62,3 

Lucas 
2, 33 - 40 

https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen-2/rotonde-2/
http://bit.ly/rotondewalfried
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
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VIERINGEN  

De oecumenische diensten zijn elke eerste 
zondag van de maand. 
 
De oecumenische diensten met een R.K. 
voorganger vinden plaats in de Emmaüskerk om 
11:15 uur 
 
De oecumenische diensten met een Protestantse 
voorganger in de Stefanuskerk om 10:00 uur. 
 
 

 
INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK  
 

De interkerkelijke bibliotheek is elke donderdagavond en elke eerste 
zondag van de maand open voor het uitlenen van boeken.  
Donderdags van 19.30 tot 20.30 uur en op de zondag na de 
oecumenische dienst van 10 uur. Uitgezonderd de schoolvakanties, 
Witte Donderdag en Hemelvaartsdag.  
U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken.  
Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de 
boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische 
dienst.  

 
 
 

Vrijdag 1 januari 2021 
8e Kerstdag 

Numeri 
6, 22 – 27 

Lucas 
2, 21 

Zondag 3 januari 2021 
Epifanie 

Jesaja 
60, 1-6 

Matteüs 
2,1 - 12 

Zondag 10 januari 2021 
1e na Epifanie 

Jesaja 
55, 1 – 11 

Marcus 
1,1 – 11 (13) 

Zondag 17 januari 2021 
2e na Epifanie 

Jesaja 
62, 1 – 5 

Johannes 
(1,29 -)2,1 - 11 

Zondag 24 januari 2021 
3e na Epifanie 

1 Samuël 
3,1 – 10 (18) 

Marcus 
1,14 - 20 

Zondag 31 januari 2021 
4e na Epifanie 

Deuteronomium 
15, 15 - 20 

Marcus 
1, 21 - 28 
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Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen m.b.t. het 
indammen van het coronavirus is de bibliotheek open op de donderdagavond van 
19.30 tot 20.30 uur, behalve in de basisschoolvakanties. We houden rekening met 
de 1,5 meter afstand tussen personen en u kunt uw handen reinigen. 
 
Nieuwe boeken voor de maand december: 
 

Mijn held en ik - Bert Dicou en Koen 
Holtzapffel 
Autobiografisch bijbellezen 
uitgeverij Skandalon 2020 
 
Een bundel met een 11 tal verhalen van 
Remonstrantse predikanten. Ieder theoloog 
heeft een bijbelse held gezocht en verbonden 
met hun eigen levenservaringen. Bijbelse 
figuren als Simson. Lea, Ezechiël, Johannes de 
Doper en de stadssecretaris van Efeze. (Turkije) 
Maar ook het Hooglied komt aan bod. Gezellig 
om eens door te lezen op een zondagmiddag. 
 

 
Iedereen telt mee -  
Hollis Kusman en Barroux 
Een telboek over elkaar helpen.     
Rubinstein Publishing, 2020  
Een boek van Amnesty International,  
 
Een rijk geïllustreerd prentenboek over een 
vluchtelingengezin. Het tellen zit ‘m in de maat van de 
hulp, die in eerste instantie verleend wordt. En 

daaropvolgend wordt het de nieuwe wereld, die de vluchtelingen weer veiligheid 
geeft. 
 
 
 
 
 
We zien u graag komen. 
Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 
 
 
 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 31 januari t/m 6 maart 2021 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 februari 2021 
Per email: kopij@damsterboord.nl 

mailto:kopij@damsterboord.nl
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INLIA: Terugkeer in tijden van corona: leven in pauze-stand 
 
Terugkeer in tijden van corona: leven in pauze-stand 
 
Ook asielzoekers die terug willen naar hun land van herkomst, hebben last van de 
coronamaatregelen. Reizen is moeilijk of onmogelijk, instanties maandenlang dicht 
voor afspraken. De 44-jarige Mamadou uit Senegal zit al een half jaar ‘in de wacht’.  
 
Werken op een Nederlandse boerderij: dat was zijn droom. Waarom in Nederland? 
Hier kun je jezelf zijn. Maar hij kreeg geen asiel, dus moet Mamadou terug naar 
Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Het begint ermee dat zijn identiteit 
opnieuw vastgesteld moet worden om terug te kunnen keren.  
 
Daarvoor moet Mamadou naar een Senegalese ambassade. De dichtstbijzijnde 
staat in Parijs. Geluk bij een ongeluk: daar woont zijn zus. Ze is getrouwd met een 
Fransman, ze hebben twee dochtertjes, één van twee jaar en één van zes 
maanden. Mamadou heeft hen nog nooit gezien. Hij arriveert 16 maart. Het wordt 
een mooie dag: hij krijgt zijn identiteitskaart en sluit voor het eerst zijn nichtjes in de 
armen.  
 
De dag daarop sluit Franrijk de grenzen: corona. Twee dagen worden twee 
maanden; zolang zit Mamadou vast in het kleine appartement van zijn zus. Hij 
slaapt in de huiskamer en moet vanwege de lockdown binnen blijven. Wat doe je 
dan de hele dag? Eten, slapen, roken. Het is alsof iemand de pauze-knop heeft 
ingedrukt. Je leven staat stil.  
 

Dan mag Mamadou eindelijk reizen en komt hij naar Groningen 
om zijn vertrek naar Senegal verder te regelen. Vier maanden 
later zit hij echter nog hier: alle instanties die ondersteunen bij 
terugkeer kampen met vertragingen door de coronaperikelen. Hij 
wil zo graag door met z’n leven. Hij móét terug, hij wíl terug. Kan 
iemand die pauzeknop uitzetten? 
Na twee maanden mag Mamadou weer reizen. Hij komt terug 
naar Groningen om zijn vertrek naar Senegal verder te regelen. 
Vier maanden later zit hij hier echter nog: alle instanties die 
ondersteunen bij terugkeer hebben last van de coronaperikelen, 
alles is vertraagd. En hij wil zo graag door met z’n leven.  
 
 

Hij móét terug, hij wíl terug. Kan iemand die pauzeknop uitzetten? 
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Kerst in deze tijd 
 
Is kerst anders dit jaar? O, vast wel. Wie Stille Nacht wil zingen moet dat solo doen, 
onder de douche. Wie met een heleboel gasten wil eten, moet dat digitaal doen, via 
Zoom. Wie een flinke vracht boodschappen wil kopen, kan dat beter online doen. 
Bijkomend voordeel van online bestellen is dan wel dat je niet gestoord wordt door 
die opgeblazen tuinkabouter in zijn arrenslee met rinkelbellen van klatergoud. 
Vervuiling van het straatbeeld lijkt me. 
 
Is kerst anders dit jaar? Helemaal niet. Het oude verhaal is hetzelfde. Er is een kind 
geboren dat de wereld komt redden. En dat is ook wel nodig, de wereld redden.  
Daarom komt dit kind, kind van God. Als het verhaal van dit kind, Jezus - als hij de 
snaren van de ziel spant, verandert een mens, veranderen wij. 
Dit bijvoorbeeld: wie medelijden met zichzelf heeft omdat er bij anderen een virus 
rondwaart, wordt verlost van zijn zelfbeklag – ineens de blik op de navel gebroken. 
Wie met dit kind meeleeft, raakt bewogen om een ander. Niet meer: hoe is mijn 
kerst, maar hoe is jouw kerst, of hoe is jouw en mijn kerst samen? 
Of dit: wie van te weinig rond moet komen – en dan ook nog geen werk meer – 
merkt dat dit kind aan zijn kant staat en begint met brood te delen (tot en met 
zichzelf) – want dat is nodig wil een mens leven. Nu de anderen nog beginnen met 
delen– en hij nodigt ze allemaal uit, dit kind. 
Of: wie wel geraakt is door een virus leert bidden met dit kind, vurig bidden, om een 
zegenende hand. Bidden, met lijf en ziel. 
 
Is kerst anders dit jaar? Ja natuurlijk, wel een beetje. Maar maak het niet te groot. 
Het collectedoel van de PKN is hulp voor de vluchtelingkinderen op Lesbos. Kerst 
vieren we met hen. Met de hele wereld. Heiland van zwervende herders in 
stinkende jassen. 
Zing met de engelen onder de douche, eet lekker – er blijft vast wel wat over, wees 
niet krenterig en benut alles wat digitaal moet en fysiek kan om elkaar te 
ontmoeten. Allemaal goed. 
Maar het verhaal, het verhaal hoe het kind ons leven in komt en ons meewenkt, 
meeneemt op zijn reis door het leven, dat blijft wat het is: Gods hartelijke 
uitnodiging om in alle tijden een behouden leven te leven. Hoor het: in een kerk of 

online. Maar hoor het, hoor het. Het is kerst, het begint, 
 
U allen gezegende kerstdagen gewenst en heil en zegen voor een nieuw jaar, 

Jan Wilts 
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Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts 
Telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, 
woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 
uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden 
kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat 
inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug. 
E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl 
Ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of 
woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis 
opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur. 

Vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.  
 

Rooster kerkdiensten 
zondag aanvang en 

kerk 
voorganger informatie 

2e advent 
zondag 6 
december 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Myriam 
Oosting 

oecumenische 
dienst 

3e advent 
zondag 13 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts bevestiging 
ambtsdragers 
Martina Panman 
neemt afscheid als 
koster 

4e advent 
zondag 20 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

kerstavond 
donderdag 24 
december 
 

20.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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kerstmorgen 
vrijdag 25 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

zondag na kerst 
zondag 27 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. L. van der 
Weide 

 

Epifanie 
zondag 3 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische 
dienst 

doop des Heren 
zondag 10 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. J. Hommes  

2e na Epifanie 
zondag 17 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

3e na Epifanie  
zondag 24 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

4e na Epifanie 
zondag 31 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. L.O. 
Giethoorn 

 

5e na Epifanie 
zondag 7 februari 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

Arjen Jellema oecumenische 
dienst 

 
 
Bij de kerkdiensten 
 
Advent 
We zijn blij dat we kunnen vieren, dat we bij elkaar kunnen komen in de kerk en dat 
we in kerk en huis samen één vierende gemeenschap kunnen vormen. In alle 
beperkingen klinkt de rijkdom van Gods woord dat vrede en hoop in zich bergt. We 
laten ons raken en inspireren. 
 
Voor de adventszondagen hebben we vanuit de werkgroep eredienst een opzet 
gemaakt. We maken een bijzondere keus. We kiezen voor de bríeflezingen die bij 
advent horen. En dan de brieflezingen uit het Lutherse leesrooster, zoals ze 
vanouds in de adventstijd gehoord werden. Ze spreken van verwachting en hoop.  
 
Voor de overdenkingen is ditmaal een lied het uitgangspunt. (We noemen hier ook 
nog de eerste adventszondag, om u het overzicht van het geheel te geven.) 
 
Advent 1 (29 nov): Romeinen 13, 11-14 (ad te domini levavi, ik hef mijn hart tot u) 

Lied: Verwacht de komst des Heren (439) – klassiek adventslied; vers 3 
over het hart past bij de naam van de zondag (uit Psalm 25) en “bereid je 
voor” en de teneur van het lied bij de Romeinenlezing. 
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Advent 3 (13 dec): Romeinen 15, 4-13 (gaudete, verblijdt u) 

Lied: Zijt Gij waarop de wereld wacht (446) - 20e -eeuwse moderne 
klassieker van twee grootheden: Willem Vogel en Muus Jacobse. 
Hier past het ‘leiden tot elkander’ mooi bij de lezing – in het lied klinkt ook 
de evangelielezing voor deze zondag (Johannes 3, 22-20) door. 

 
Advent 4 (20 dec): Filippenzen 4, 4-9 (rorate coeli, dauwt hemelen) 

Verblijd u in de Heer te allen tijd (450) - 20e -eeuwse klassieker van de 
andere grote componist Frits Mehrtens, en de grote dichter Willem Barnard. 
Vers 1: de Heer is zeer nabij, past voor de laatste advent! 

 
Op zondag 13 december hopen we Christina Huisman en Evert Benthem als 
ouderlingen te bevestigen. Christina wordt ouderling voor het pastoraat, ook vanuit 
haar gegroeide betrokkenheid bij ’t Roer en Evert wordt ouderling-kerkrentmeester 
en draagt met zijn kennis en kunde van het kerkrentmeesterlijk werk nu ook mee 
verantwoordelijkheid in de kerkenraad. 
Martina Panman is jaren met vreugde onze koster geweest tot ze vanwege 
lichamelijke klachten dit werk niet meer kon doen. We nemen afscheid van haar als 
koster en we willen haar bedanken voor haar gastvrije inzet. Dat doen we op 
zondag 13 december aan het einde van de dienst. Martina blijft betrokken bij onze 
gemeente, ook in het werk van ouderenbezoeker. 
 
Kerst 
We hadden plannen gemaakt, maar die moesten we ook alweer bijstellen.  
Op kerstavond zal er één kerstavonddienst zijn en wel vanuit de Stefanuskerk. Die 
begint om 20.30 uur. Muziek, lezing, overweging, gedicht, gebed. Er kunnen 
maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Geef u gerust op. 
 
Op kerstmorgen (10.00 uur Stefanuskerk) zullen we iets met en voor jong en oud 
doen. We kijken hoe het kan. De Noorddieker Noabers zullen de kerk versieren. 
Volg onze nieuwsbrieven (aanmelden: janwilts@damsterboord.nl), kijk op onze 
website (https://damsterboord.nl/); daar vindt u vanaf half december meer 
informatie over de kerstvieringen. 
 
Epifanie 
Er staat op zondag 17 januari ook een viering gepland met de protestantse 
wijkgemeente De Bron en de Walfriedgemeenschap in de week van het gebed voor 
de eenheid – het is nog niet duidelijk hoe dat zal gaan, veel hangt af van de 
maatregelen die nodig zijn.  
Meer informatie over deze zondag en de andere zondagen van Epifanie vindt u ook 
te zijner tijd op de website en in de nieuwsbrieven. 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
https://damsterboord.nl/
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Aanmelden 
We weten het en het blijft gelden: meld u aan – voor elke dienst die u wilt 
meevieren in de kerk: aanmelding-dienst@damsterboord.nl .Voor wie naar de kerk 
komt: wilt u uw eigen Liedboek meenemen? (Helaas niet om te zingen, maar om de 
liederen mee te kunnen lezen). 
 
 
Agenda gespreksgroepen 
onder voorbehoud! 
Gespreksgroep 25+ maandag 7 december 19.30 - 21.00 uur Kerkenheem 
Bijbelkring woensdag 9 december 11.00 - 12.30 uur Kerkenheem 
Gespreksgroep 25+ maandag 11 januari  19.30 - 21.00 uur Kerkenheem 
Bijbelkring woensdag 13 januari 11.00 - 12.30 uur Kerkenheem 
“Een goed gesprek” woensdag 27 januari 19.30 - 21.00  uur Het Dok 
 
 
Vrije week 
Van 29 januari tot en met 7 februari ben ik vrij. Als u een predikant zou willen 
spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, 
e-mail: ha.hilberts@gmail.com., Mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail: 
j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: 
greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend 
predikant. 
 
 

Vanuit de Kerkrentmeesters november 2020 
We zitten met elkaar nog steeds in coronatijd.  

Dat betekent voor de kerkrentmeesters van onze gemeente dat ze vooral veel 

online werken. We overleggen per telefoon, per mail of als we elkaar toevallig zien 

tijdens één van de kerkdiensten. Maar het noodzakelijke werk gaat gewoon door. 

We hebben net als de diaconie de collectes hervat via een overschrijving met 

vermelding van het collectedoel op de liturgie.  

Na de jaarrekening 2019 hebben we ook het begrotingstraject voor het nieuwe 

boekjaar 2021 netjes afgerond. U vindt de versie op onze website 

(www.damsterboord.nl/anbi/).  

Inmiddels zijn ook de andere belangrijke voorbereidingen voor het nieuwe boekjaar 

weer op gang gebracht: 

• Bij de actie Kerkbalans 2021 zullen we extra aandacht besteden aan de 

vrijwillige bijdrage. We schreven er eerder al over. We doen een appèl op 

onze leden om goed te kijken naar hun bijdrage. 

mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl
mailto:ha.hilberts@gmail.com
mailto:j.rienstra@hetnet.nl
mailto:greebusz@gmail.com
http://www.damsterboord.nl/anbi/)
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• Met name het handhaven van een voltijds predikantsplaats, na het 

emeritaat van Jan Wilts, hangt af van de ledenbijdrage voor onze 

gemeente, het zogenaamde levend geld.  

• We blijven aandacht hebben voor de staat van onze gebouwen en 

noodzakelijke reparaties, zoals recent aan onze buitenverlichting, gaan 

gewoon door. We krijgen regelmatig klachten over het bruggetje als 

verbinding naar Kerkenheem. Voor mensen die wat minder mobiel zijn is 

het soms een brug te ver, een onneembare verbinding. We kijken op dit 

moment naar een oplossing voor deze brug.  

• Ook de personele zaken lopen gewoon door. Zo is in oktober onze koster 

Martina Panman uit dienst gegaan. Ze was koster sinds april 2015, maar 

fysiek werd het kosterschap te zwaar. Onze waarnemend koster, Reinder 

de Jager, neemt het stokje van haar over. Hij is nu sinds oktober 

waarnemend af. Natuurlijk staan we tijdens een zondagse dienst nog stil bij 

het afscheid van Martina.  

• Binnen onze werkgroep hebben we aan Evert Benthem gevraagd of hij 

ouderling en Collegelid wil worden. Het verheugt ons dat hij dat positief 

heeft beantwoord. Zoals het nu lijkt kan hij op nog dit jaar bevestigd 

worden.  

• We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter. Henk van Dijk is voorzitter ad 

interim, na het vertrek van Douwe Hollenga. Dus gegadigden kunnen zich 

bij Henk van Dijk of mij melden.  

• Ook aan de totstandkoming van de pioniersplaats ‘Overstag’, hebben we 

als kerkrentmeesters een bijdrage kunnen leveren.  

• Voor volgend jaar staat de begraafplaats in Middelbert als aandachtspunt 

op onze agenda. Vorig jaar hadden we te maken met veel omgewaaide 

bomen en ook het onderhoud op de begraafplaats komt vaak aan de orde. 

Soms helaas ook omdat er klachten zijn over de staat van het 

groenonderhoud. We willen kijken welke mogelijkheden er zijn voor een 

duurzame oplossing.  

 

Coronatijd. Op veel plaatsen komt veel tot stilstand. Ook de kerkrentmeesters 

hebben moeten improviseren. Tot nu toe zijn we in staat om op afstand veel dingen 

te laten lopen. We zijn blij met zo’n creatieve en gemotiveerde werkgroep.  

 

Henk van Dijk, voorzitter. 

Henk Heidekamp, secretaris. 
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Pastorale overweging 
Op zondag 15 november is in het ochtendgebed in de Stefanuskerk het volgende 
gezegd. 
 
“Vanuit de kerkenraad willen we de volgende pastorale overweging aan u 
voorleggen. 
 
Vorige week zondag heeft de scriba van onze synode, ds. René de Reuver, een 
verklaring voorgelezen in de Rav Aron Schustersynagoge in Amsterdam. In die 
verklaring belijdt de synode van de PKN schuld voor het falen van de kerk als 
instantie voor, in en na de oorlog als het gaat om de bestrijding van antisemitisme 
en het kiezen voor de joodse inwoners van ons land. 
Deze verklaring heeft in de samenleving en in kerkelijke gemeenschappen 
verschillende reacties opgeroepen. Ook in onze protestantse gemeente. 
 
De eerste reactie die we willen noemen is die van hen die vinden dat deze 
verklaring te veel voorbijgaat aan en tekortschiet in het erkennen van de inzet van 
veel christenen in onze kerken. Wie wat ouder is, herinnert zich die tijd, herinnert 
zich de namen van mensen met geloofsmoed. Geschreven in onze harten of in een 
boek dat in onze huizen staat: “Een Groninger pastorie in de storm”, van ds. Ader-
Appels over het werk van haar en haar man ds. Ader die veel joodse landgenoten 
geholpen hebben.  
We kunnen ook een recent boek noemen: “Het uiterste der zee” van Pauline 
Broekema over het geloof van hele gewone christenen in onze regio dat hen maar 
één ding gebiedt: joodse mensen wier leven nergens veilig is, helpen. En elk jaar 
noemen we op 4 mei met respect de naam van ds. Brouwer van Noorddijk, actief in 
het verzet.  
 
De verklaring van de synode lijkt de diepte hiervan niet te peilen. Wat vormt de 
kerk? Wij menen: het geloof van deze mensen toch eerst. In ambtelijke 
vergaderingen niet minder dan daarbuiten leefden zij hun geloof. 
 
De verklaring is voorbereid met vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap 
en is daar in het algemeen goed ontvangen. Met name ook dáár wordt gewezen op 
de moed van individuele gelovigen alleen of samen met anderen. Gelovige 
kerkleden hechten betekenis aan de ontvangst van deze verklaring in de joodse 
gemeenschap en aan de erkenning dat er in kerkelijke kring ook een groot tekort is 
geweest. Dat roept een tweede reactie op: de ontvangst in joodse kring van deze 
erkenning is voor hen van grote waarde. 
 
Waardering is er ook dat openlijk uitgesproken wordt samen vriendschap te zoeken 
en te strijden tegen antisemitisme. Daarbij moet gezegd worden dat de verklaring 
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onvoldoende peilt welk verwoestend spoor de hardnekkige traditie van anti-
judaïstische Bijbeluitleg heeft getrokken.  
 
De verklaring is uitgesproken. Het past in een maatschappelijke trend – zo is het 
ook begonnen – denk aan de koning op de Dam over zijn overgrootmoeder, de 
vergoeding die de NS wil betalen aan nabestaanden die “op transport” gesteld 
werden en meer. 
 
De verklaring is uitgesproken. En bij ons, gelovigen hier in onze gemeente, roept 
dat verschillende reacties op. De ene keer kiezen we ervoor om die bij onszelf te 
bewaren, de andere keer om die met elkaar te delen, of om in een gebed gehoord 
te worden. 
 
De verklaring is uitgesproken. Is het zo dat we daarmee “ergens” zijn? Dat denken 
we niet. Het is deel van ons vechten met de macht van dood en chaos, angst en 
nacht. Niet de oplossing ervan. Vooral zullen we bidden, blijven bidden, het lied dat 
zo meteen volgt: 
 
Heer dwing de stormwind weg te gaan 
en raak ons met uw geestkracht aan 
opdat wij over ’t boze tij 
het land zien aan de overzij.” (Lied 933, vers 3) 
 
Voor de verklaring verwijzen we u naar de website van de PKN: 
 https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantse-kerk-
tijdens-kristallnachtherdenking-2020/  
 
 
Allerzielen in de Stefanuskerk 
Het is al vroeg donker op de avond van Allerzielen, als de deuren van het 
eeuwenoude kerkje aan de Noorddijkerweg opengaan. Er staat een lantaarn naast 
de deur met het bord “Kerk open “, om de weg te wijzen. De kerk ligt schuin 
tegenover de begraafplaats van Noorddijk aan de rand van de wijk Lewenborg. Het 
is het derde jaar dat de kerk op de avond van Allerzielen open is om bezoekers de 
gelegenheid te geven hun overleden geliefden te herdenken in de rustige omgeving 
van deze kerk.   
Er is zachte orgelmuziek te horen en voor in de kerk staat een tafel met een 
brandende kaars, er liggen enkele gedichten om te lezen en men kan zelf ook een 
kaars aansteken om in stilte te denken aan de mensen, die in de herinneringen nog 
zo levend zijn.  
Bezoekers komen binnen, in de hal staat een tafel met handgel en mondkapjes. In 
deze, zo vreemde tijd van afstand houden tot elkaar, lijkt de verbondenheid om 
samen stil te staan bij leven en dood, nog belangrijker.  

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantse-kerk-tijdens-kristallnachtherdenking-2020/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantse-kerk-tijdens-kristallnachtherdenking-2020/
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Er worden kaarsen gebrand, een gedicht wordt meegenomen om rustig te lezen in 
één van de banken, er is plaats genoeg om voldoende afstand te houden.  
Na een korte groet aan de gastvrouwen, gaat men weer 
huiswaarts. Het is goed dat deze plaatsen van stilte open zijn 
op deze avond.    
   
Eén van de gedichten is van Kris Gelaude 
uit ‘Zonder woorden kan je niet’ en luidt:   
 
Tijd heelt geen 
wonden  
Tijd leert je 
leven met 
verdriet  
en wachten, 
zeer geduldig 
tot je weer 
schoonheid 
ziet. En tot de 
tederste 
herinneringen 
zo diep vertakt 
zijn in je ziel dat 
ze die zere 
plekken kunnen 
overgroeien.  
     
 
 
Bloemenrooster 
“En de bloemen gaan deze zondag naar….” Elke zondag wordt deze zin 
uitgesproken en dit gebaar wordt zeer op prijs gesteld. Misschien ben u één van de 
mensen die de bloemen heeft mogen ontvangen. Misschien ben u één van de 
mensen die er voor heeft gezorgd dat er een boeket in de kerk staat.  
De diaconie stelt het op prijs als u één of twee keer per jaar in een boeket zou 
kunnen voorzien. Dat mag een boeket zijn wat u zelf koopt (en meeneemt of 
afgeeft), maar u mag ook een bijdrage aan de diaconie overmaken zodat de 
diaconie voor de bloemen in de dienst zorgt. U kunt uw interesse kenbaar maken 
via  diaconie@damsterboord.nl  of bij Ria Wildeman of Tiny Rienstra. 
Voor diegenen die nu al deelnemen aan het bloemenrooster: hartelijk dank! U hoeft 
niet te reageren als u hiermee door wilt gaan. Mocht u willen stoppen of minder 
vaak voor de bloemen willen zorgen, laat het ons dan weten. 
 

mailto:diaconie@damsterboord.nl
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Bloemengroet 
Ter bemoediging, ter ondersteuning of als dank zijn de bloemen de afgelopen 
zomerperiode gegaan naar mw. A. v.d. Berg, mw. M. Kloosterman, mw. G. Niewold, 
mw. T. Schoonhoven, mw. A. v.d. Vegt, mw. M. Nagel en dhr. & mw. Van Dijken.  
 
En de bloemen die afgelopen weken tijdens de diensten eerst even vooraan in de 
kerk hebben gestaan, zijn als groet van de gemeente gegaan naar mw. T. 
Klaasens, mw. G. Hartsema, mw. L. Vinkes, dhr. A. Sevenster en dhr. & mw. v.d. 
Weide. 

 
Bedankje 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de aandacht, de bloemen en de kaarten die 
ik heb mogen ontvangen. Het heeft mij goed gedaan. 
Lena Vinkes 
 
Collecte voor het voetlicht: bedankbrief Lilianefonds 
Meestal vindt u op deze plek een toelichting van een collecte die plaatsvindt in de 
verschijningsmaand van de Rotonde. Wellicht vraagt u zich wel eens af wat er 
gebeurt nadat de collecte geweest is. U gaat er ongetwijfeld van uit dat de 
ontvanger blij is met de gift maar afgezien van de publicatie van de collecte-
opbrengst, hoort u er eigenlijk niets meer van. De diaconie krijgt regelmatig een 
bedankje terug en omdat de gift zonder u bijdrage niet mogelijk is,  plaatsen we nu 
een reactie die wij ontvangen hebben. 

Reactie van Steven van Berlekom, directeur Lilianefonds: 
Nu mensen wereldwijd door het coronavirus  worden gedwongen om afstand van 
elkaar te houden, is uw bijdrage dubbel waardevol. Want met uw bijdrage bewijst  u 
dat afstand geen belemmering is om toch naast kinderen met een handicap te 
staan die leven op de armste plekken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
U maakt het bijvoorbeeld mede mogelijk dat we in Guatemala samen met zeven 
partnerorganisaties gezinnen van kinderen met een handicap nu de ondersteuning 
geven die voor hen van levensbelang is. Want de lockdowns zorgen er onbedoeld 
voor dat veel mensen in dit land hun dagelijkse inkomsten kwijt zijn en geen geld 
hebben voor eten, laat staan voor de noodzakelijke zorg voor hun kind. 
Daarom zoeken medewerkers van onze partnerorganisaties deze gezinnen thuis 
op. En staan ze hen niet alleen bij met hulppakketten en advies over hygiëne en 
gezondheid, maar geven ze ouders en kinderen met een handicap ook de nodige 
mentale hulp en steun. 

Zo doen we met onze partnerorganisaties wereldwijd wat nu nodig is voor kinderen 
met een handicap. Die steun op maat  is alleen maar mogelijk door de gulheid van 
mensen zoals u. Voor uw bijdrage zijn we u dan ook ontzettend dankbaar. 
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Collecte voor het voetlicht: terugblik oogstdienst 
In oktober is er weer een oogstdienst gevierd, maar ook deze oogstdienst was 
anders dan we gewend zijn. Het was helaas niet mogelijk om de eigen oogst in te 
brengen en dit te verkopen. Wel was er een mogelijkheid om houdbare waren in te 
leveren voor de Voedselbank. Hier is goed gebruik van gemaakt!  
 
Met wat er o.a. ingebracht is kunnen 91 ruime porties rijst geserveerd worden en 
zo’n 83 maaltijden met spaghetti, er kunnen ten minste 48 pannenkoeken zelf 
gebakken worden of meer dan 20 porties puree klaargemaakt worden. En met 
december in aantocht waren er 8 grote porties pepernoten te verdelen, heerlijk met 
chocomel erbij. Voor een gemiddeld gezin is er een jaar toiletpapier, er is een 
tiental nieuwe tandenborstels te verdelen met een heleboel tandpasta erbij. Er 
kunnen in ieder geval 40 wasmachinewasjes gedraaid worden. Ook zijn er 
mondkapjes ingebracht (zelfs een herbruikbare Vanhulley) en er waren gesorteerde 
en ongesorteerde DE-punten. 
 
Hartelijk dank voor de inbreng van deze goederen of voor uw bijdrage via de 
collecte. De Voedselbank kan dit goed gebruiken! 
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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 
Classispredikant ds. Jan Hommes 

 
 

 
 
 
Meditatie 
 
Jezus zei: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het 
Koninkrijk van God zien.”           

Johannes 3: 3 
 
Waarom is het toch zo belangrijk om te blijven vieren, leren en dienen? En doen we 
dat? 
 
Tijdens mijn middelbare schoolperiode begon ik in de bijbel te lezen. Zo’n boek 
hadden wij thuis niet. Ik kende het van mijn grootouders, omdat ik bij hen ‘een 
stukje’ mocht lezen aan tafel als ik daar logeerde. De verhalen raakten me, maar ik 
begreep er niet zo veel van; en toen wij tijdens een catechese een aantal jaren later 
het verhaal van Nikodemus lazen werd dat niet beter. Een moeilijk verhaal, maar 
het raakte me wel. Nu denk ik dat Nikodemus moed en lef toonde, door naar Jezus 
te gaan en met Jezus in gesprek te gaan aangaande het evangelie, omdat wat 
Jezus zei en deed hem had geraakt. Volgens Johannes in de nacht, maar dat hoort 
bij Johannes, die altijd de beweging maakt van de nacht naar de dag, van ongeloof 
naar geloof.  
 
Jezus zegt tegen Nikodemus dat hij ‘van boven’ geboren moet worden, maar ja, 
hoe doe je dat? Dat doe je niet, maar dat overkomt je, denk ik nu, dat wordt aan je 
gedaan, maar je moet het wel een beetje de kans geven. Dat noem ik genade. Je 
wordt aangeraakt door die stem van God, door Zijn hand die ons wil dragen, door 
Zijn liefde en dat maakt dat je anders in het leven komt te staan. Hoe anders? Voor 
mij geldt dat het mij meer moed gaf om er te zijn zoals ik ben; het verhaal, de 
woorden van het evangelie zetten mij meer rechtop, omdat ze me helpen antwoord 
te geven op wat er in onze wereld op ons toekomt.  
 
Het blijft een ingewikkeld verhaal met geboren worden uit water en geest en zo, 
maar ik geloof dat Jezus ons vooral wil meenemen in Zijn licht van leven en liefde. 
En dat zijn de dingen van Zijn Koninkrijk dat om ons heen is, dat we kunnen delen, 
omdat het voor het grijpen is en ons wordt aangereikt. Dat kunnen we niet op eigen  
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kracht, maar we doen wat mij betreft wel volop zelf mee. We worden gezien en 
gehoord en dat geeft ons de moed om ook zelf te zien en er te zijn voor de mensen 
om ons heen. 
 
Dat verhaal en die liefde is wat we nodig hebben om de moeilijke zaken van ons 
leven en de dingen die gebeuren in deze wereld uit te kunnen houden en er soms 
ook wat aan te doen. Geraakt worden door wat je zelf overkomt of je partner, je kind 
of je ouders; geraakt worden door de ellende van vluchtelingen die niemand wil en 
door oorlogsgeweld; en de gevolgen van een virus dat we niet zomaar kunnen 
bestrijden. ‘Hoe houden we het vol om te leven met een bedreiging, die niet op te 
lossen is?’, vraagt Samuel Wells in zijn boek ‘Een Nazareth manifest’. Door samen 
op te trekken en met God en met elkaar verder te gaan.  
Daarom is het belangrijk om te blijven vieren en het liefst ook leren en dienen op 
onze eigen manier.  
 
Corona 
De coronacrisis gooit behoorlijk roet in het eten. We waren net weer een beetje op 
gang gekomen en nu hebben we opnieuw te maken met strenge maatregelen. 
Opnieuw wordt gevraagd van voorgangers en kerkenraden om zich aan te passen 
en de meesten doen dat ook. Minder mensen in de kerk of weer online vieringen, 
zo heeft iedereen op zijn eigen manier gereageerd. Kringen gaan een enkele keer 
wel door, vaak ook niet, omdat de groep te groot is of deelnemers niet zo goed 
durven. En hoe wordt dat straks, wanneer het virus wel bestreden kan worden? Ik 
denk dat het belangrijk is je te bepalen bij wat je het belangrijkste vindt. Ik denk dat 
vieren en in kleine groepen bij elkaar komen en bidden belangrijke dingen zijn. 
Volhouden. Elkaar blijven vasthouden, niet letterlijk, maar toch.  
 
Ik hoor wel van voorgangers dat ze vermoeid raken. Steeds weer aanpassen en 
iets nieuws bedenken vraagt zijn tol. Anderen leven helemaal op, verzinnen 
daadwerkelijk steeds iets nieuws en kunnen er goed mee omgaan. Zo doen we het 
allemaal op onze eigen manier en dat is denk ik ook belangrijk. Ik zou willen 
adviseren om goed te kijken naar wat wel kan. Daarbij gaat het er niet om allerlei 
nieuwe dingen te bedenken, maar wel om de gangbare activiteiten op een nieuwe 
manier te doen, met kleine groepjes, op een ander tijdstip en niet bij mensen thuis 
maar in de kerkzaal bijvoorbeeld. Geen pauze met koffie, thee en een koekje of je 
bedenkt ook daar iets voor.  
 
Veel gemeenten hebben apparatuur aangeschaft voor online vieringen. Ik neem 
aan dat deze zullen blijven. Belangrijk bij online is wel dat je je daarop instelt en 
soms je ook richt op de mensen thuis in de vormen die je gebruikt of in de aandacht 
die je uitstraalt. Dat vraagt evaluatie en oefening.  
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Diaconaal consulent 
Op 1 november begint Christiaan Dekker als diaconaal consulent in Oost-
Groningen. Ik ben ontzettend blij dat hij hier aan het werk gaat en dat gaat doen 
voor een langere periode. Armoede en zeker generatiearmoede is een groot 
probleem, zowel in Oost-Groningen als op andere plekken. Ik vind het mooi dat wij 
niet iets voor deze mensen bedenken, maar hen opzoeken en samen met hen 
proberen op weg te gaan. Ik hoop ook dat Christiaan in de gelegenheid zal komen 
om iets meer diaconaal bewustzijn in onze gemeenten te brengen.  
 
Werkgemeenschappen 
De meeste werkgemeenschappen waren bezig om weer samen te komen. Dat lukte 
niet door lockdown en vakantie, maar nu zou het weer gebeuren. Jammer genoeg 
wordt het opnieuw lastig, maar ik hoop dat jullie het nu digitaal oppakken. Het blijft 
belangrijk met elkaar de ontwikkelingen te delen. De werkgemeenschap maakt deel 
uit van het werk van predikanten en kerkelijk werkers en is belangrijk als cement 
tussen predikanten, kerkelijk werkers en gemeenten. Het valt niet altijd mee om het 
in te plannen, het is ook soms lastig om de verscheidenheid uit te houden, maar het 
is wel de plek waar we die kans krijgen en waar dat van ons wordt gevraagd.  
De classicale vergadering wordt digitaal en anders van opzet, waardoor eigenlijk 
iedereen mee kan doen, niet alleen de afgevaardigden. Ik hoop dat velen zich 
zullen inschrijven. De uitnodiging zal begin november op de website komen neem ik 
aan. We zullen het hebben over de situatie waarin wij op dat moment verkeren met 
de maatregelen en hun effecten en we spreken over de ringen. Donderdag 19 
november vanaf 19.30 uur.  
 
 
Ter bemoediging een tekst van Geert Boogaard, opgenomen in het liedboek na lied 
827: 
Schrijf Uw Naam uit God 
over de ganse breedte van mijn bestaan 
van voordat ik het licht zag 
tot ver voorbij het grote donker 
met de vaste hand van Uw erbarmen 
onuitwisbaar.  
 
ds. Jan Hommes, classispredikant classis Groningen-Drenthe 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

21 

 
Autovervoer 
 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
 
 
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
Geert Hielema    tel: 06-51212565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 31 januari t/m 6 maart 2021 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 februari 2021 
Per email: kopij@damsterboord.nl 

mailto:kopij@damsterboord.nl
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BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE 
 

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:  
Arjen Jellema    - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl 
Myriam Oosting  - tel: 06-39175000  
 
Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website: 
www.hildegardparochie.nl  
 
 

•  Tel. Emmaüskerk (alg.)  050-5412115 

@  E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl 

 
Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze 
parochie:  Mw. Trees Brugmans     050-5413025 of 
        Dhr. Jan van den Hende  050-5413239 

 

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen. 

U kunt zichzelf hier inschrijven: https://bit.ly/walfriedbrief 
 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP 

• Zie voor de lezingen pagina 3. 

• De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, 
voor zover niet anders wordt aangegeven. 

• Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas 
en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.  

• Elke 2e zondag van de maand geen kindernevendienst, maar kindercatechese 
vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 
jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte. 
 

 
R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP 
binnen de 
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE 
Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel. 
5412115 
  

* Zie voor de adressen en voor de berichten 
die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v. 

mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl
file:///C:/Users/Tini/Dropbox/Rotonde/2018%20Rotondes/juli-augustus%202018/www.hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
https://bit.ly/walfriedbrief
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VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP 
 

datum tijd viering voorganger begeleiding 

29 november 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Eucharistieviering 
 

pastor Arjen 
Jellema 

Matthew 
Schembri 

6 december 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Myriam 
Oosting 
 

Erik Voogd 

13 december 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Eucharistieviering 
 

pastor Arjen 
Jellema 

Matthew 
Schembri 

20 december 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

DOLP Erik Voogd 

24 december 
Emmauskerk 

19:00 uur 
Kerstavond 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam 
Oosting 
 

Matthew 
Schembri 

24 december 
Emmauskerk 

22:00 uur 
Kerstnacht 
Woord- en 
communieviering 

DOLP  

25 december 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Kerstmorgen 
Eucharistieviering 
 

pastor Arjen 
Jellema 

Matthew 
Schembri 

27 december Geen viering 

3 januari 
Stefanuskerk 

10:00 uur 
Oecumenisch 
viering PKN 

  

10 januari 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Eucharistieviering 
 

pastor Arjen 
Jellema 

 

17 januari 
Emmauskerk 

11:15 uur 

Week van de 
eenheid 
Woord- en 
communieviering 

DOLP  

24 januari 
Emmauskerk 

11:15 uur Nog niet bekend 
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31 januari 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam 
Oosting 
 

 

7 februari 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Arjen 
Jellema 

 

 
Aanmelden is verplicht.  
- Oecumenische viering PKN (Damsterboord): zie website www.damsterboord.nl 
- RK diensten: aanmelden per e-mail (reserveren.walfried@hildegardparochie.nl) of 
sms / WhatsApp naar 06 250 300 69. 
 
Verder geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens 
de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de 
H. Communie wordt afgedaan. 
 
Houdt u tevens de website van de Hildegardparochie (hildegardgardparochie.nl) en 
de nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws. 
 
 
Meld u zich vooraf aan voor de kerkdienst en zeker tijdens de kerstperiode. 
 
Sinds half oktober geldt door de aangescherpte Covid-maatregelen een maximum 
van 30 aanwezigen (exclusief bedienaren) per viering. Daarom hebben wij weer 
ingesteld dat kerkgangers zich moeten aanmelden.  
De meeste mensen doen dit ook, maar soms komt men ook zonder aanmelding. 
Normaal gesproken is dit geen probleem, omdat we tijdens gewone zondagen niet 
aan het maximum van 30 personen komen. 
Bij bijzondere gelegenheden zoals kerstmis, zullen er naar verwachting wel meer 
dan 30 belangstellenden zijn. Wij zullen dan helaas een stop moeten instellen. Als 
u zich niet van tevoren heeft aangemeld, kunt u niet deelnemen aan de 
viering. 
 
Wij vragen u dan ook vriendelijk om zich vooraf en – zeker bij de 
kerstvieringen – tijdig aan te melden.  
 
Aanmelden kan via het e-mailadres reserveren.walfried@hildegardparochie.nl  of 
door een sms of WhatsAapp-bericht te sturen naar 06 250 300 69. Vermeld daarbij 
uw naam en met hoeveel personen u komt. 
 
We stellen het op prijs als u een mondkapje draagt als u zich verplaatst in de kerk 
(bij binnenkomst en verlaten van de kerk en als u naar voren loopt om een kaars 
aan te steken). 

http://www.damsterboord.nl/
mailto:reserveren.walfried@hildegardparochie.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
mailto:reserveren.walfried@hildegardparochie.nl
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Als u liever niet naar de kerk komt, heeft u nog steeds de mogelijkheid om de 
kerkdienst in de Nicolaaskerk, Haren via een livestream (of achteraf) te bekijken. 
De diensten beginnen iedere zondag om half 10.  
  
Hoe kunt u live of achteraf naar de viering kijken? 

• Ga op uw PC of tablet met de browser naar kerkdienstgemist.nl 

• Vul in het vakje “Vind uw kerk” in: Haren en klik dan op het zoeksymbool 

• Er verschijnen enkele zoekresultaten waaronder H.Nicolaaskerk, Haren. 
Klik daarop. 

• Klik vervolgens op de gewenste uitzending. 
 
 

Surinameviering en eerste advent 29 november 2020 
Op zondag 29 november staan we stil bij onze band met onze zusterparochie St. 
Antoinius in Lelydorp Suriname. De liturgie is samen voorbereid met St. Antonius. 
En enkele leden van het koor Ala Kondre zingen de liederen in deze viering. 
Het is ook de eerste advent en daarom in deze viering extra aandacht voor ons 
adventsproject van Solidaridad. Zie elders op deze pagina. 
Wilt u dit meemaken? Geef u op tijd op voor de viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimaatverandering, oneerlijke prijzen en uitputting van de grond maken dat 
hardwerkende boeren in India niet rond kunnen komen van theeteelt. Met uw steun 
zet Solidaridad zich voor eerlijke beloning en milieuvriendelijke teelt. Goed voor de 
aarde, goed voor onze kinderen en kleinkinderen. En goed voor de boeren, die 
hoop krijgen op een beter bestaan. 
Thee is na water het meest populaire drankje ter wereld. De vraag neemt toe, maar 
theeboeren in India verdienen niet genoeg om van de theeteelt rond te komen. Ze 
krijgen een te lage prijs voor hun thee. Daarnaast is de opbrengst van hun oogst 
onzeker door watertekorten en wisselend weer als gevolg van klimaatverandering. 
Bovendien put monocultuur hun grond uit. Daardoor zijn zij gedwongen om gebruik 
te maken van schadelijke en dure chemicaliën. Het Trinitea programma zet zich in 
om deze problemen tegen te gaan. 
Met uw gift:  
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• Organiseren we trainingen van experts voor kleinschalige Indiase t 

• heeboeren 

• Zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk boeren toegang krijgen tot deze 
trainingen en kennis met een speciale app in de lokale taal. De app is ook 
gebouwd om zelf je planten beter te kunnen monitoren. 

• Helpen we theeboeren de krachten te bundelen zodat hun 
onderhandelingspositie op de nationale- en internationale markt sterker wordt. 
Zo krijgen zij een eerlijke prijs voor hun thee. 

• Sinds de uitbraak van het coronavirus helpen we boeren bij het uitvoeren van 
de maatregelingen tegen de verspreiding van het virus en het minimaliseren 
van de schade. 

U kunt uw gift overmaken naar de penningmeester Walfriedgemeenschap, NL08 
INGB 0002 4651 31 of rechtstreeks bij Solidaridad https://www.solidaridad.nl/doe-
mee/kerken/thee/ 
 

 
Kerststukjes en kerstpakketten 
Zoals ieder jaar willen wij ook nu weer kerststukjes en kerstpakketten bezorgen bij 
mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voorgaande jaren nam 
de Walfriedraad deze taak op zich, maar vanwege onze kleine bezetting roepen we 
dit jaar de hulp van onze parochianen in. 
 
Wie wil de organisatie van de kerststukjes en kerstpakketten op zich nemen?  
 
Werkzaamheden bestaan uit: 

- Kopen van kerststukjes (budget beschikbaar) 
- Zorgen dat de kerststukjes bij de mensen thuis worden bezorgd (lijst met 

adressen aanwezig) 
- Inkopen doen voor de kerstpakketten (budget beschikbaar en lijst met 

boodschappen aanwezig) 
- Inpakken van het kerstpakket en bezorgen (lijst met adressen aanwezig). 

https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/thee/
https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/thee/
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Uiteraard hoeft dit niet allemaal door één persoon gedaan te worden (vele handen 
maken licht werk), maar het is wel handig als de coördinatie in één hand ligt. 
 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u één van de Walfriedraadleden (Lexia 
Koch, Marian Bouman, Peter Driessen of Michèle van der Knaap) aanschieten. U 
kunt ook een e-mail sturen (vz.walfried@hildegardparochie.nl) of bellen (’s avonds: 
050-5496510). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De digitale adventsretraite 2020 van de jezuïeten 
 
“Zie, ik kom spoedig” is de titel van de adventsretraite 2020. De retraite gaat op 
zondag 29 november van start en loopt tot vrijdag 25 december. Het is alweer de 
dertiende digitale retraite van de jezuïeten. 
 
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel 
vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven. 
 
Nieuw dit jaar 
Nieuw zijn de wekelijkse zoom-meditaties, verzorgd door de auteur van de digitale 
retraite, jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Deelnemers aan de retraite krijgen iedere 
vrijdagavond een link om via Zoom om deel te kunnen nemen aan een geleide 
meditatie van een half uur. Op deze wijze kunnen de retraitanten in tijden van 
corona toch met elkaar verbonden zijn. 
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.ignatiaansbidden.org. 

mailto:vz.walfried@hildegardparochie.nl
http://www.ignatiaansbidden.org/
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Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

- “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite 
te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.” 

- “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag / kan liften met m'n rooms-
katholieke familie!” 

- “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen 
zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale 
mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: 
een klein moment van aandacht en bezinning.” 

 
Aantal deelnemers 
Er nemen ruim 16.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze 
dertiende digitale retraite van de jezuïeten. 
 
Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 29 november 
tot vrijdag 25 december. 
 
Hoe?  
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 
www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent 
dagelijks een gebedsmail. 
 
Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. In het online 
gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun 
gebedservaringen delen.  
 
Een productie van www.ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en 
de 40 dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale 
tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid 
in hun leven. 
 
 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 31 januari t/m 6 maart 2021 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 februari  
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

http://ignatiaansbidden.org/gasteboek
http://ignatiaansbidden.org/
mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl

