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ROTONDE 

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. 
Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De 
eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de 
locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van 
Damsterboord. 

 

REDACTIE ROTONDE 
Kopij inleveren bij:           Margreeth Nagel                         311 1260   
                       Tini van Rein 

e-mailadres:               redactie@kerkbladrotonde.nl 
redacteur:                Anneliese Smoorenburg 
Administratie:              Margreeth Nagel                         311 1260  
e-mailadres:               administratie@kerkbladrotonde.nl  
Banknr.  NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord   
                                         o.v.v bijdrage Rotonde        
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!  
  
 
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD               
website:                  www.damsterboord.nl 
Predikant:                  ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl          280 8863  
                       Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord 
Scriba:                   Janny Wieringa                            541 4587 
                       scriba@damsterboord.nl   
Postadres:                  Postbus 9145, 9703 LC Groningen                            
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord 
Ledenadministratie:          Mw. S. Kuper                            541 3089 
                       ledenadministratie@damsterboord.nl  
Koster Stefanuskerk:          Reinder de Jager                     06-50589117 
                       koster@damsterboord.nl 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  
Website                  www.hildegardparochie.nl  
Pastoor:                      Arjen Jellema                        06-12717774 

                       pastor.jellema@hildegardparochie.nl 
Secretaris:                vacant 
                       secr.walfried@hildegardparochie.nl  
Budgethouder:               R. v. Nimwegen                         541 4622 
Ledenadministratie:             H. van Eerden                          230 3757 
                       e-Mail: walfriedledenadm@gmail.com  
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen  
 
Emmauskerk               Ra 4, 9733 HS Groningen                  541 2115 
Bespreken zaalruimte:        alleen telefonisch bij Mevrouw Wil Dol          541 3364 
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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. 
 

 

 
Over het schilderij op de voorkant 
Er is nieuw onderzoek dat ‘Caféterras bij nacht’ (1888) ziet als een uitbeelding van 
het Laatste Avondmaal, compleet met een donkere Judas die de deur uitglipt, een 
centrale Jezusfiguur met een kruis achter zich en de overige elf discipelen zittend 
aan tafels. Het hele tafereel baadt in goudgeel licht, waarmee Van Gogh gewoon is 
het goddelijke aan te duiden.  
 
 
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. 
 

https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen-2/rotonde-2/
http://bit.ly/rotondewalfried
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
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LEZINGEN/ EREDIENSTEN 
7 maart 2021 
3e van de 40 dagen 

Exodus 20, 1-17 Johannes 2, 13-22(25) 

14 maart 2021 
4e van de 40 dagen 

Jozua 4,19-5,1.10-12 Johannes 6, (1) 4-15 

21 maart 2021 
5e van de 40 dagen 

Jeremia 31, 31-34 Johannes 12, 20-33 

28 maart 2021 
6e van de 40 dagen 

Marcus 11, 1-11 Marcus 14, 1-15,47 

1 april 2021 
Witte Donderdag  

Exodus 12, (1)15-20 Johannes 14, 15-31 

2 april 2021 
Goede Vrijdag 

Exodus 12, (1) 21-28 Johannes 18, 1-19,42 

3 april 2021 
Paasnacht 

Exodus 14,15-15,1a Marcus 16, 1-8 

4 april 2021 
1e van Pasen 

Jesaja 25, 6-9 Johannes 20, 1-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op weg naar licht 
 
Licht, het is een heel belangrijk symbool. Het is het eerste wat in het 
Scheppingsverhaal door God tevoorschijn geroepen wordt. En daarmee wordt ook 
uitgedrukt dat licht levensnoodzakelijk is. Zonder licht geen leven.  
 
Dat geldt ook in figuurlijke zin. Als wij het moeilijk hebben, leven we in een donkere 
periode. Gaat het beter, dan zeggen we dat het licht doorbreekt. Licht associëren 
we met goede dingen, met leven. Donker of duister associëren we met slechte 
dingen, kwaad en dood.  
 
Eén van de titels voor Jezus Christus is: Licht der wereld. En het is niet toevallig dat 
ooit een datum rond de winterzonnewende gekozen is voor Kerstmis, zijn 
geboortefeest. Midden in de donkerste periode van het jaar wordt het licht geboren, 
en daarmee wordt ook hoop geboren. 
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De Veertigdagentijd die we op Aswoensdag begonnen zijn, valt altijd in de winter. 
Pasen valt namelijk op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. In de 
Veertigdagentijd maken we dus ieder jaar letterlijk het groeien van licht mee. En 
daarmee ook groeien van leven. We beginnen de Veertigdagentijd in de winter als 
hooguit een paar sneeuwklokjes of vroege krokussen bloeien.  
 
En dan gaan we op weg naar het licht. We krijgen aan het begin van de 
Veertigdagentijd te horen: Bedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Of: 
Bekeer u en gelooft in de Blijde Boodschap. Oproepen bedoeld om ons aan te 
zetten tot bezinning en bekering. Om ons zelf te beschouwen in het licht van de 
Heer. Zijn licht over ons leven laten schijnen. En zo nodig ook dingen anders te 
gaan doen. Om uiteindelijk als vernieuwde mensen het Paasfeest te kunnen vieren. 
In de Paasnacht het licht van de verrijzenis ontvangen, het nieuwe leven dankbaar 
vieren en onze doopbeloften feestelijk te hernieuwen. Zo gezien is de 
Veertigdagentijd een opgang naar het licht. Een tijd van inkeer en bezinning, maar 
ook een tijd van hoop en uitzicht op nieuw leven.  
 
Dit jaar voelen we dit alles misschien nog meer direct, aan den lijve. We maken een 
van de donkerste tijden mee die onze samenleving in decennia gekend heeft. Voor 
ouderen een tijd die misschien oorlogsherinneringen oproept. Dat was ook een 
donkere tijd waar mensen vreesden voor hun leven, waar mensen niet vrij konden 
leven. Voor jongeren is dit een compleet nieuwe ervaring. Voor bijna iedereen is het 
een zware tijd. Maar ook aan de coronacrisis zal een einde komen. We hebben wat 
dat betreft onze hoop gesteld op vaccinaties. En hiervan worden de eerste effecten 
aan het einde van de lente, begin van de zomer verwacht. Naarmate het jaar 
vordert, en de dagen langer en lichter worden hopen we ook uit die crisis te 
geraken, het nieuwe leven te ervaren. Licht aan de horizon! 
 
We gaan dit jaar in zekere zin in dubbele zin op weg naar licht. We willen ons in de 
Veertigdagentijd voorbereiden op Pasen. We leven ook toe naar het einde van de 
coronacrisis. En al lijkt het nog ver, er is ook daar licht aan de horizon. 
 
Graag wens ik u, mede namens pastoor Jellema, een mooie, vruchtbare 
Veertigdagentijd en zalig Pasen toe. 
pastor Myriam 
 
 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 april t/m 1 mei 2021 dient u de 
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 maart 2021 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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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 in de Emmauskerk.  
Uitgezonderd de schoolvakanties, Witte Donderdag en 
Hemelvaartsdag.  
 
 

Getuige van het licht 
 
Sta open voor het Licht! 
Het zal u bij alle kleuren laten 
zingen 
en alle dingen doen trillen 
onder zijn onzichtbare 
vingers. 
Sta open voor het Evangelie! 
Het zal uw daden en dagen 
omvormen 
en langzaam zal in u, 
als de weerschijn van een 
wazige spiegel 
het gelaat oplichten van 
Hem, 
die gekomen is voor het heil 
van de wereld. 
Sta open voor Christus, 
zijn licht veroordeelt niet, 
maar verdrijft de duistere 
vlekken 
die zich in uw dagelijks 
bestaan genesteld hebben. 
En als de ontwakende Zon 
zal Christus uw trouw en 
gerechtigheid wekken. 
En uw hart, smeltkroes van 
verlangens, 
zal geheel en al één trillende 
bron van licht zijn. 
(bron onbekend) 
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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 in de Emmauskerk.  
 
Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie / 
Walfriedgemeenschap en de website van PKN gemeente Damsterboord alle 
boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.  
 
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. 
 
 

Bibliotheeknieuws 
Er zijn weer twee nieuwe boeken aangeschaft, waarvan één van de opbrengst van 
de boekenverkoop begin december 2020. 
 

Jack     Marilynne Robinson 
ISBN 9789029542647,Uitgeverij De Arbeiderspers, september 2020  
 
De blanke zwerver en alcoholist Jack ontmoet in St. Louis bij toeval op straat de 
zwarte vrouw Della, lerares Engels. Er ontstaat een vriendschap. Jacks vader is 
een presbyteriaanse dominee en haar vader een bisschop van de Methodisten. In 
die tijd is het bij de wet verboden om als witte en zwarte mensen samen te leven. 
Ook is de trotse familie van de vrouw tegen een relatie met Jack. Hoe loopt dit af?  
→ Een aanrader van ds. J. Wilts. Zie ook de overweging in Rotonde nr. 2, jaargang 
50, februari 2021. 
 

Hoe moet je bidden?  Pete Greig 
ISBN 9789043532907, Kokboekencentrum, maart 2020 
Een praktisch boek voor gewone mensen. 
 
Aan de hand van het Onze Vader neemt de auteur ons regel voor regel mee in het 
verduidelijken van wat gebed is en betekent voor de wereldwijde samenleving. Hij 
doet dat door zijn eigen persoonlijke verhaal en verhalen van anderen toe te 
voegen. Waardoor het een levendig geheel wordt. Het werkt verhelderend, omdat je 
zo meer inzicht krijgt in de kracht van het gebed.  De auteur heeft de 24-7 
gebedsbeweging opgericht. 
 
We zien u graag komen 
Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 

 



 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

7 maart 2021 
oculi 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische dienst 

14 maart 2021 
laetare 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

21 maart 2021 
judica 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

28 maart 2021 
palmzondag 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

1 april 2021 
witte donderdag 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

2 april 2021 
goede vrijdag 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

3 april 2021 
stille zaterdag 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

4 april 2021 
Pasen 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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Bij de kerkdiensten 
 
Een kerkdienst bijwonen? Dat kan de Stefanuskerk.  
We kunnen in de kerk ongeveer 10 mensen welkom heten. 
Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, dan kan dat op de volgende twee 
manieren: 
1. op uitnodiging:  
U kunt met een mail aan aanmelding-dienst@damsterboord.nl aangeven dat u 
graag voor één of meer willekeurige zondagen uitgenodigd wilt worden, alleen of 
samen met een huisgenoot, vriend of bekende. U krijgt dan vanzelf een uitnodiging; 
schikt het u dan niet, dan kan de uitnodiging verzet worden. 
2. op aanmelding 
Geef één of meer zondagen op waarop u de kerkdienst in de kerk wilt bijwonen via 
aanmelding-dienst@damsterboord.nl. U krijgt dan bericht of er plaats is. 
 
En de derde mogelijkheid: 
3. online:  
Elke zondag wanneer er een kerkdienst in de Stefanuskerk is, kunt u vanaf 9.50 uur 
verbinding zoeken via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 . 
Achteraf luisteren kan ook, de kerkdiensten blijven ongeveer een half jaar staan. 
 
In de 40 dagen voor Pasen vieren we onze zondagen met een ochtendgebed. We 
horen elke zondag de klassieke evangelielezing en bidden de Psalm die de kerk al 
eeuwen op deze zondag bidt. Stapstenen zijn het, op weg naar de Goede Week, de 
Stille Week, de week waarin alles uitloopt op het kruis en het leven dat geen kruis 
kan verhinderen.  
Die week begint met palmpasen. De Walfriedgemeenschap verleent ons dan 
jaarlijks gastvrijheid, Maar evenals vorig jaar zullen we die zondag –na goed 
overleg met de Walfriedgemeenschap - in de Stefanuskerk vieren.  
De reden is dat de kinderen geen optocht kunnen voorbereiden en uitvoeren in de 
Emmaüskerk vanwege de coronamaatregelen. Door het dan dit jaar ook in onze 
eigen kerk te vieren, kunnen wie dat willen het ochtendgebed ook thuis via de 
kerkomroep meevieren (en uiteraard zijn er 10 mensen welkom in de kerk!).  
De liturgieën met lezingen en liederen vindt u een paar dagen voorafgaand aan de 
dienst op onze website. 
 
WIJ GEDENKEN  
 
ALI WILHELMUS MARTINUS KNOLLEMA  
Op donderdag 3 december jl. is op 82-jarige leeftijd Ali Knollema in Engelbert 
overleden. In loyale verbondenheid met de dorpsgemeenschap van Engelbert heeft 
hij zijn leven geleefd. Het vertrouwen dat hij kreeg, stelde hem in staat om veel te 
geven – en maakte hem dankbaar. Hij vervulde met zijn aandacht ook - zonder het 

mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl
mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.n
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
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zo te noemen - een pastorale functie in de dorpsgemeenschap. Bidden leerde hij 
van zijn grootmoeder – dat werd het rustpunt waaruit dankbaarheid en aandacht 
ontsprongen. Op dinsdag 8 december hebben we Ali Knollema begraven in 
Engelbert – we hoorden daarbij het woord van Jezus: ”als je bidt, trek je dan in je 
huis terug”. 
 
WOUTER HARTSEMA  
Op donderdag 10 december is 69 jaren oud Wouter Hartsema zeer onverwacht 
overleden. Wouter was een noaber van de Noorddijkerweg, woonde bijna naast de 
kerk en had een kleine aanstelling bij Damsterboord als medebeheerder en mede-
gastheer van Kerkenheem. Daarvoor zette hij zich in, ook met zijn vakmanschap als 
timmerman.  
Maar voor alles kwam de aandacht voor thuis. Wouter wilde zorgen, zorgen vooral 
voor zijn vrouw Gerda in deze tijd en de tijd die komt. Zo blijft Wouter in de 
herinnering van wie hem lief waren. 
Op woensdag 16 december heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in 
crematorium “Groningen”. We sloten de plechtigheid af met een gedicht, “tot mijn 
dood” van Hans Andreus: 
 

Tot mijn dood een dichter, 
hoop ik dat mijn woorden 
eenmaal zonder schrijven 
zullen leven in die mens 
die ik liefheb, al de mensen 
en het leven dat ik liefheb. 

 
Wij wensen de kinderen van Ali Knollema: Anita, Arend en Jan, Wouters vrouw 
Gerda en hun kinderen Luuk en Saskia en wie met hen rouwen toe dat lieve 
mensen hen omringen, dat alle herinneringen in een mild licht rijpen en dat ze 
gezegend hun weg mogen gaan. 
Ds. Jan Wilts. 
 
 

Avondwake voor vluchtelingen in de Stefanuskerk 
Eens per maand houden we een avondwake met het oog op de vluchteling-
kinderen die wachten op een verblijf in Nederland. De wake duurt ongeveer een 
kwartier. 
Onze avondwakes hebben vooral als doel onze aandacht wakker te houden. We 
steken een kaars aan, vertellen iets van de hoop die de vluchtelingen koesteren, de 
neiging op hun weg en zijn 500 seconden stil en bidden een kort gebed. U bent 
welkom. 
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De kerk is open vanaf 19.20 uur. Kom gerust. We verwarmen de kerk niet op 
woensdagavond. Neem de bekende covidmaatregelen in acht.  
Opgave is niet nodig. Er is plaats voor ongeveer 10 mensen. 
Kijk voor actuele informatie op onze website: www.damsterboord.nl  
 
wat        avondwake voor vluchteling-kinderen 
wanneer    woensdagavond 10 maart 
tijd        19.30-19.45 uur 
plaats     Stefanuskerk Noorddijk 
 
Agenda gespreksgroepen 
Alle vergaderingen en groepen tot en met 2 maart worden geannuleerd. Hoe we 
daarna opstarten is afhankelijk van de landelijke covidmaatregelen. Kijk op onze 
website voor het laatste nieuws. 
 
 

Nieuwe kerkenraadsleden. 
Op zondag 13 december 2020 hebben we twee nieuwe ambtsdragers mogen 

bevestigen: Evert Benthem en Christina Huisman. Zij stellen zichzelf voor: 

 

Mijn naam is Evert Benthem, ik ben op 4 december 1954 

geboren in Wateren, een klein dorpje in de toenmalige 

gemeente Diever. Mijn vader was melkveehouder en we 

kerkten in de kapel in Zorgvliet bij de Nederlands hervormde 

evangelisatievereniging “Obadja” 

 

In 1972 ben ik scheikunde gaan studeren in Groningen. Na 

mijn afstuderen ben ik het onderwijs ingegaan. Mijn eerste 

baan was in Dokkum en in 1984 ben ik benoemd bij de 

Christelijke Middelbare Landbouwschool in Groningen. Daar 

ben ik in dienst geweest tot 1 augustus 2020, dus ik ben nu 

met pensioen. 

 

In mijn studententijd ben ik gaan bridgen en dat doe ik nog steeds; ik speel in 

landelijke competities. Vroeger heb ik gevoetbald in Diever en in een 

studentenclubje deed ik zaalvoetbal. Momenteel loop ik regelmatig hard; ik heb 11 

keer de 4 mijl gelopen in Groningen. Om mijn conditie op peil te houden fiets ik veel 

en ‘s zomers fiets ik wekelijks naar mijn moeder in Appelscha.  

 

Al geruime tijd ben ik lid van de werkgroep kerkrentmeesters en daar ben ik 

verantwoordelijk voor de bijdragenadministratie. 

http://www.damsterboord.nl/
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Graag wil ik me voorstellen als nieuwe 

ambtsdrager van de gemeente, hoewel ik denk 

dat veel mensen mij al kennen!  

 

Mijn naam is Christina Huisman, ik was al eerder 

ouderling/scriba en ouderling/kerkrentmeester en 

nu mag ik weer meedoen, als 

ouderling/pastoraat. Maar dan wel het pastoraat 

betreffende mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Ik heb heel lang bij de universiteit hier in 

Groningen gewerkt, als secretaresse en ook als 

baliemedewerkster voor de Centrale Studenten 

Administratie.  

Mijn hobby’s liggen vooral op het vlak van handwerken: ik maak graag mijn eigen 

kleding, en sinds een paar jaar doe ik ook aan patchwork en quilten. Ik vind het 

vooral leuk om van allerlei (soms oude) stukken stof iets te maken wat weer een 

lust voor het oog is. Maar ook breien en haken horen bij mijn hobby’s. En…niet te 

vergeten: koken. Ik probeer graag nieuwe dingen uit. 

Ik ben alweer een aantal jaren met pensioen en doe nu vrijwilligerswerk bij Stichting 

de Zijlen, locatie het Roer. Mooi en dankbaar werk is dat! En daarnaast doe ik nog 

het een en ander als vrijwilliger voor onze kerk. 

Ik hoop dat we elkaar op korte of iets langere tijd weer kunnen ontmoeten in onze 

mooie Stefanuskerk! 
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In memoriam ds. Adri Sevenster 
 

Op 25 januari 2021 is Adri Sevenster overleden. In de 

jaren ’70 en ’80 was hij verbonden aan onze gemeente, 

die toen de naam droeg: Hervormde Gemeente 

Noorddijk-Middelbert, Lewenborg en omstreken.  

(Later: Hervormde gemeente Oosterhunze en na het 

Samen-op-Weg proces kwam de huidige naam: 

Damsterboord.) 

 

De jaren ’70 waren voor Lewenborg de jaren van 

opbouw en vernieuwing: de oecumene bloeide!  

De oecumenische diensten op de eerste zondag van de maand, waarin toen de 3 

pastores samen voorgingen, waren hoogtepunten. Er was een intensieve 

samenwerking van de kerken met het wijkcentrum het “Dok”, en met het 

gezondheidscentrum.  

 

Adri was voorstander van het vernieuwen van de liturgie, stimuleerde betrokkenheid 

met de Vredesbeweging en was actief betrokken bij de armoedebestrijding in Oost-

Groningen. Mede op zijn initiatief werd er een cantorij opgericht waar diverse 

gemeenteleden met vreugde aan terugdenken. Hij liet zich graag inspireren door de 

kunsten en de filosofie. Hierdoor kon hij gemeenteleden in preek en 

gespreksgroepen goed uitdagen in het nadenken, en hiermee “dwong” hij je om er 

met je aandacht bij te blijven. Hij heeft veel bijgedragen aan de opbouw van onze 

gemeente en wist velen daarbij te betrekken. 

 

Op 30 januari 2021 is er in kleine kring, in een dankdienst voor zijn leven, afscheid 

van hem genomen in zijn geliefde kerk in Middelbert.   

Zijn kinderen en kleinkinderen hadden zijn toga om de kist gehangen, de paaskaars 

die hij had gekregen bij zijn 50-jarig ambtsjubileum brandde aan het hoofdeinde. 

Er werd een overzicht van zijn leven gegeven waarin hij als intens levend mens 

herkenbaar was. 

 

Mogen wij ons allen Adri herinneren als een betrokken mens en een bevlogen 

pastor. 

Ria van Dijk-Hilberts 



 
 
 
 

14 

Arie-Pieter Schep 
Vanaf 1 januari 2021 is Arie-Pieter Schep officieel 

aangesteld als pionier van de pioniersgroep ‘Overstag’ in 

Lewenborg. 

Wie is Arie-Pieter en wat is dat: pionier zijn? 

 

“Het leven houdt niet op bij de dood, de dood is niet 

het einddoel.” 

Arie-Pieter is geboren in 1993 en opgegroeid in het 

Groene Hart van Nederland, in Bergambacht. Hij is daar 

geworden wat hij is: een “buitenmens “. Altijd op de fiets 

door weer en wind naar school en veel buitenspelen. Hij 

houdt van techniek: hij had een parttimebaan bij een bedrijf dat machines maakt 

voor de betonstaalconstructie en deed daar het computergestuurde werk. Even 

heeft hij nog overwogen daar verder in te gaan, maar hij heeft uiteindelijk gekozen 

voor een studie theologie. Hij koos voor het sfeervolle Groningen waar onder 

andere de kwaliteit van het onderwijs hem aansprak. Naast theologie heeft hij ook 

diverse colleges psychologie en filosofie gevolgd.   

De eerste jaren ging hij regelmatig naar “huis”, ook vanwege zijn werk in de metaal. 

Toen hij via de studentenvereniging Yir’at ‘Adonay zijn (toekomstige) vrouw Eline 

ontmoette, werd dit anders! In 2017 zijn ze getrouwd en in 2020 is hun zoon 

Clemens geboren. 

Waarom geen gemeentepredikant en wel pionier? 

Ja…ik heb de hele opleiding afgerond, ga ook wel voor in diverse kerkdiensten, 

maar ik wil over de muren van de kerk heen kijken en vanuit de kerk duidelijk 

aanwezig zijn in de maatschappij. Daarbij wil ik ook graag praktisch bezig zijn. 

Pionieren in Lewenborg trok mij daarom erg aan. Van Mark de Jager, een 

studiegenoot, hoorde ik hoe hij bezig was geweest met een team om een 

pioniersplek in Lewenborg op te zetten. Toen er een vacature kwam, wilde ik daar 

graag mee verder gaan.  

Kun je in het kort weergeven wat een pioniersplek is? 

Eigenlijk is het een nieuwe vorm van kerk-zijn. Bij veel mensen is er een 

vooroordeel bij het begrip ‘kerk’ waardoor ze op afstand willen blijven; ze hebben er 

een bepaald beeld bij dat niet altijd positief is. Een ‘nieuwe’ plek in de wijk is nog 

niet belast met deze vooroordelen, en dat kan ervoor zorgen dat er bij mensen 

deuren opengaan om het Evangelie te ontdekken.  

Wij, als team, proberen vanuit de hoop in het Evangelie te ontdekken hoe we de 

Liefde van God zichtbaar kunnen maken in de wijk. Een beweging vanuit God naar 

de wereld, naar de mens waarin wij mogen meebewegen. Wij hopen dat 
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wijkbewoners die elkaar weten te vinden bij allerlei activiteiten en gebeurtenissen 

elkaar ook weten te vinden rondom het Evangelie. 

Hoe ga jij dat als leider van het team aanpakken, wat zijn je plannen? 

Onder leiding van Mark de Jager is er een eerste opzet gemaakt. Daar ga ik mee 

verder terwijl ik ook kennis maak met verschillende instanties, zoals het Dok en de 

oude Bieb, en het pioniersteam van Overstag. Overstag - de naam van de 

pioniersplek - betekent trouwens: onder invloed van de wind van richting 

veranderen. Zo kan het ook gaan in ontmoetingen met anderen en met God, dat je 

van denkrichting wordt veranderd. Door alle maatregelen kon van de geplande 

activiteiten tot nu toe alleen de sport community goed starten. Daar is inmiddels een 

groep jongeren erg enthousiast over en actief bij betrokken. Verder kijken we nu 

naar coronaproof activiteiten. 

Wat is jouw droom? 

Mijn verlangen is dat er een gemeenschap ontstaat die heel divers is, waar mensen 

naar elkaar omzien en daardoor bloei in hun eigen leven ervaren; de hoop van het 

Evangelie. Die hoop kan praktisch zijn (iemand die je opzoekt in eenzaamheid e.d.) 

en meer geestelijk zodat je een bepaald perspectief in het leven krijgt.  

En het mooiste verhaal in de Bijbel? Dat is voor mij het verhaal van de Opstanding 

van Jezus, hoe bizar dat ook mag klinken, maar het leven houdt niet op bij de dood, 

de dood is niet het einddoel. Het leven is het doel en dat zie je in heel veel Bijbelse 

verhalen terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de doortocht door de 

Rode Zee; het leven in Egypte zou uitlopen op de dood, maar Mozes gaat met zijn 

volk op weg naar een nieuw leven. Er wordt een nieuw perspectief geboden, een 

nieuw uitzicht. Daar wil ik graag bij helpen: om vanuit het Evangelie perspectief 

voor het leven te zoeken. 

Ik vind de ‘Le Roy gebieden’ in Lewenborg heel bijzonder en symbolisch: daar zie je 

dat de natuur de tijd moet hebben om uit te groeien tot dat waar het voor bestemd 

is. Dat geldt ook voor Overstag: de tijd en de Geest zullen leren wat er gebeurt. 

 

De gemeente Damsterboord heeft een financiële garantie gegeven voor 3 jaar en 

vanuit die gemeente ben jij aangesteld als pionier. 

Hoe kijk jij aan tegen die samenwerking? 

Ik hoop op een goede samenwerking en dat wij voor elkaar een spiegel kunnen 

zijn. Als team staan we voor de uitdaging om de komende 3 jaar andere financiële 

bronnen aan te boren voor de toekomst van Overstag. Dat betekent alle hens aan 

dek!  

Je wilt ook graag wonen in Lewenborg? 

Ja, Ik vind het belangrijk om mijn leven te delen met de bewoners in deze wijk en 

binnenkort hoop ik dan ook met mijn gezin naar de wijk te verhuizen. Je doet dan bij 
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dezelfde winkel de boodschappen, kunt gemakkelijk door de wijk wandelen en een 

praatje maken met andere Lewenborgers.  

De wijk heeft veel rustige straatjes met genoeg mogelijkheden voor kinderen om vrij 

te spelen, dat zien wij helemaal zitten voor onze Clemens! 

 

Heeft u ideeën of wilt u doorpraten over Overstag? Mail dan naar: arie-

pieterschep@live.nl  

Ria van Dijk-Hilberts 

Vanuit de werkgroep pastoraat – februari 2021 

Op 16 februari kwamen we als werkgroep weer bijeen, via “zoom”; elke keer even 

wennen, maar we krijgen er zo langzamerhand ervaring in! 

Omdat Annie van Dam stopt met het voorzitterschap van zowel de kerkenraad als 

van deze werkgroep, stemde iedereen er mee in dat Ellen Rigtering in de volgende 

bijeenkomst de voorzittershamer zal over nemen. Zij zal vanuit de werkgroep ook 

deel gaan nemen aan de bijeenkomsten van moderamen en kerkenraad.   

De ambtstermijn van Ria van Dijk als ouderling loopt af, dus de volgende 

vergadering zal ook haar laatste werkgroep vergadering zijn.   

 

Het belangrijkste vergaderpunt van deze avond was: hoe houden we contact met 

iedereen, hebben we iedereen in het vizier? 

Er werd geopperd om in overleg met de werkgroep diaconie, in de periode voor 

Pasen zoveel mogelijk mensen persoonlijk een exemplaar van de Open Deur aan 

te bieden, eventueel vergezeld met een bloemetje en/of kaartje. Samen, met de 

ouderenbezoekers en alle werkgroep leden, hopen we dit te kunnen 

verwezenlijken. 

De beide Paasdagen gaat de open-kerkgroep de kerk openstellen en de bezoekers 

verrassen met een bloem (narcis), een paaseitje en een Paasgroet. Voor de 

bewoners van het Roer gaat Jan Wilts in overleg met Christina een Paas-video 

samenstellen. En met een beetje geluk is er rond Pasen weer een QR-wandeling in 

Lewenborg rondom het Paasverhaal voor jonge gezinnen! 

 

Wij proberen als werkgroep op 13 april a.s. weer samen te komen; als het moet 

weer via zoom, maar het allermooiste zou zijn wanneer we elkaar weer kunnen 

ontmoeten in Kerkenheem! 

Ria van Dijk-Hilberts 
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Vanuit het Moderamen              januari 2021  

Nederland in een bijna volledige lockdown betekent dat ons vergaderritme moet 

worden aangepast.  

Fysiek ontmoeten is niet mogelijk en we komen als kerkenraad minder frequent bij 

elkaar.   

De urgente lopende zaken worden door het moderamen afgehandeld. En daartoe 

komen we zoals in veel organisaties online per video samen.   

  

Eén van die urgente zaken is het voorzitterschap van de kerkenraad. Annie van 

Dam treedt terug en dat betekent dat deze vacature vanuit de kerkenraad gevuld 

moet worden; voor die positie moet dat ook een ambtsdrager zijn. We gaan kijken 

of we gericht iemand kunnen benaderen. Annie heeft een mooi overzicht gemaakt 

van haar taken en als onderdeel van de uitvraag kunnen we meenemen dat een 

aantal taken binnen de kerkenraad anders kunnen worden belegd.   

Dit vraagstuk brengt ons automatisch op het onderwerp ‘lichter besturen’. Met 

Jolanda Tuma is in klein comité gepraat over creatieve mogelijkheden. We 

besluiten daar maximale flexibiliteit te pakken.  Voor plekken gaan we ook niet-

gemeenteleden vragen, het aantal ambtsdragers in de kerkenraad kan omlaag 

en ook niet-ambtsdragers kunnen in de kerkenraad zitting nemen en toch 

voldoende mandaat krijgen om bestuurlijk volop mee te draaien.   

In het moderamen hebben we teruggeblikt op de manier waarop we op dit moment 

de eredienst met elkaar beleven. Een denktank heeft een aantal ideeën naar voren 

gebracht die we in het moderamen hebben besproken.   

Eén van de aspecten was de viering van het avondmaal. Daar zijn een aantal 

vormen van de revue gepasseerd en het moderamen heeft de werkgroep eredienst 

de ruimte gegeven om die uit te werken en in te voeren. Ook wordt er gekeken of 

we gemeenteleden gericht kunnen uitnodigen voor de eredienst.  

Dat kan bijvoorbeeld op leeftijdsgroepen, maar ook andere vormen zijn denkbaar.   

De inzet van de cantor handhaven we op de wijze zoals het nu gaat. Het gebruik 

van twee cantors laten we tegen de achtergrond van het PKN-advies nu 

achterwege.   

Tenslotte gaan we zien of we na de dienst een online koffie via Zoom kunnen 

oppakken. Allemaal mooie initiatieven om het gemeenschapsgevoel te verstevigen.   

  

We moeten helaas de fysieke bijeenkomsten voor de vergaderingen en ook de 

diverse groepen op dit moment helemaal stopzetten. Daar waar het weer kan, 

kunnen we ze binnen de overheidsmaatregelen weer langzaam opstarten en daar 

waar het moet, ontmoeten we elkaar online.   

  



 
 
 
 

18 

Vanuit de kerkrentmeesters zijn nog een paar zakelijke onderwerpen aan de orde 

geweest. Zo gaat er een opdracht uit om de brug tussen Stefanuskerk en 

Kerkenheem te vervangen voor een exemplaar met ‘beperktere zeeg’ = minder 

steil.  

Ook kwamen onze beleggingsportefeuille en de aardbevingssituatie kort aan de 

orde. Binnen de diaconie krijgt de vertegenwoordiging in de ALV van de Open Hof 

extra aandacht.   

  

Henk Heidekamp  

 

 

Bloemengroet 

De bloemen uit de dienst hebben verder mogen bloeien bij mw. G. Hartsema, mevr. 

G. ter Avest, mw. S. Wesseling en mw. Dijkstra. 

Collecte voor het voetlicht: Water for Everyone 

"Wees wijs met water" misschien herinnert u zich dat nog? Het was de tweede helft 

van de jaren zeventig van de vorige eeuw. De zomer van 1976 staat zelfs op de 

tweede plaats qua droogste zomers sinds 1906. Met de campagne 'Wees wijs met 

water' werd bewustwording gecreëerd over het watergebruik. Zoet water is immers 

schaars en het was dus heel wijs om niet de kraan te laten lopen tijdens het 

tandenpoetsen, korter te douchen, niet elke week de auto te wassen of elke dag je 

gazon te sproeien. Maar ook al werd je op het hart gedrukt om verstandig met water 

om te gaan, het komt wel gewoon uit de kraan. En het is goed water, je kunt het zo 

drinken. 

Zo gewoon is dat niet voor iedereen. In landen als Haiti, Rwanda, de Dominicaanse 

Republiek en Tanzania is dit wel andere koek. Er is veel minder water en schoon is 

het ook al niet.  

De stichting Water for Everyone draagt bij aan schoon drinkwater voor iedereen. Dit 
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wordt gedaan met behulp van WaterPurifiers die schoon drinkwater maken van 

vervuild oppervlaktewater. De elektriciteit die nodig is voor een goede werking van 

de automaten komt van een zonnepaneel. Het kleinste formaat (kosten; 25 euro) 

levert al vijf liter schoon water voor persoonlijk gebruik op. Een iets grotere 

WaterPurifier (kosten:275 euro) levert ongeveer 25 liter schoon water per dag en 

daar kan een klein gezin de dag mee doorkomen. 

Het is niet alleen op het vlak van water waar de stichting zich mee bezig houdt. 

Water for Everyone sponsort Multimodus met de opleiding van metselaars om 

mestvergisters te bouwen. Deze biovergisters werken op de mest van drie koeien 

en deze levert al genoeg 'kookgas' op om te koken. Dit vermindert de noodzaak 

voor houtkap. 

Water for Everyone (waterforeveryone.nl), NL13INGB0004251296 t.n.v. Stichting 

Water for Everyone te Kollum. Water for Everyone is een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI); uw gift is fiscaal aftrekbaar. 

 

INLIA 

Hoe een Amsterdams meisje staatloos werd 
 
In 1973 wordt ze in Amsterdam geboren: Selina. Een 
Amsterdams meisje, zou je zeggen. Haar ouders zijn 
Roma en trekken rond. Als de kleine Selina drie maanden 
is, vertrekken ze naar de VS. Na de highschool werkt ze 
in de ouderenzorg: bejaarden helpen met het huishouden 
en koken, mensen een beetje vertroetelen. Haar ogen 
lichten op als ze het erover heeft.  
 
Het gaat het gezin goed. Tot Selina valt voor de verkeerde man. Wanneer ze het 
uitmaakt, dreigt hij haar en haar ouders te vermoorden. Het gezin vlucht in blinde 
paniek terug naar Nederland. Maar het blijkt niet eenvoudig om een verblijfsstatus te 
krijgen. Na een jarenlange worsteling worden Selina en haar ouders in 2012 ter 
uitzetting vastgezet in Ter Apel.  
 
De Nederlandse autoriteiten moeten zakendoen met de Servische; de provincie 
waar de ouders zijn geboren is nu ingelijfd door Servië. Het duurt en duurt. Pas in 
maart 2015 worden de ouders uitgezet. Selina wordt echter níét toegelaten door 
Servië. Ter Apel zet haar op straat. Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA.  
 
Vanaf dat moment proberen de juristen van INLIA samen met de advocaat een 
doorbraak te bewerkstelligen. Ze gaan met Selina naar de ambassade, 
corresponderen met de Servische autoriteiten, sturen geboorteaktes en 
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toelatingspapieren van de ouders mee, de geboorteakte van Selina zelf - niets 
helpt.  
 
Selina voldoet niet aan de voorwaarden om Servische staatsburgerschap te krijgen: 
ze is daar niet geboren en haar ouders hadden ten tijde van haar geboorte niet de 
Servische nationaliteit. Dat die nationaliteit destijds niet bestond, doet er niet toe. 
Selina blijft staatloos. Het is zomer 2018.  
 
De opvang van INLIA is dan onderdeel geworden van de Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening waarbij de Dienst Terugkeer&Vertrek een samenwerkingspartner is. 
INLIA en de advocaat vragen de DT&V te bemiddelen met de Serviërs. Na een dik 
jaar stilte vraagt de advocaat naar de vorderingen. De DT&V antwoordt: als Selina 
nu eens een terugnameverzoek doet met haar geboorteakte en die van haar 
ouders? Precies wat er al lang is gedaan. 
 
De jurist van INLIA wijst daarop en of er inmiddels geen sprake is van een 
zogeheten ‘buiten schuld’-situatie op grond waarvan Selina een verblijfsvergunning 
kan krijgen? Ze heeft immers alles geprobeerd. De DT&V vindt van niet: Selina 
moet haar moeder vragen de Servische nationaliteit aan te vragen en in Servië te 
gaan wonen. Mogelijk helpt dat. Selina’s ouders wonen inmiddels echter in Zweden, 
waar moeder behandeld wordt. Die laat dan ook weten niet terug te willen naar 
Servië.  
 
In juni 2020 vraagt de jurist de DT&V nogmaals: wat kan Selina nu nog doen? Het 
is sindsdien andermaal stil gebleven. 
 

 
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 4 april t/m 1 mei 2021 dient u de 
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag  19 maart 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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Vieringenrooster 

datum tijd viering voorganger begeleiding 

28 februari 11:15 uur 
Woord- en 
communieviering  

pastor Myriam 
Oosting 

Mattew 
Schembri 

7 maart 
Stefanuskerk 
Noorddijk 

10:00 uur 
Oecumenische 
viering PKN  

ds. Jan Wilts   

14 maart 11:15 uur Eucharistieviering 
pastor Arjen 
Jellema 

Mattew 
Schembri 

21 maart 11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

DOLP 
Mattew 
Schembri 

28 maart 11:15 uur 
Palmzondag. 
Walfried-gastdienst 

pastor Myriam 
Oosting 

Erik Voogd 

2 april 19:00 uur 
Goede Vrijdag 
Woord- en 
communieviering 

DOLP 
Mattew 
Schembri 

3 april 22:00 uur 
Paaswake 
Woord- en 
communieviering  

pastor Myriam 
Oosting 

Mattew 
Schembri 

4 april 
 

11:15 uur 
Paaszondag 
Eucharistieviering 

pastor Arjen 
Jellema 

Mattew 
Schembri 

11 april 11:15 uur 
Woord- en 
communieviering  

pastor Myriam 
Oosting 

 

 
Alle diensten zijn in de Emmauskerk en beginnen om 11:15 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
Aanmelden is verplicht.  

- Oecumenische viering PKN (Damsterboord): zie www.damsterboord.nl 
- RK diensten: aanmelden per e-mail: 

reserveren.walfried@hildegardparochie.nl of  
sms/ WhatsApp naar 06 250 300 69. 

 

http://www.damsterboord.nl/
mailto:reserveren.walfried@hildegardparochie.nl
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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. 

 
 

Vanuit de Walfriedraad 
Alweer veel agendapunten, afgelopen vergadering, en veel binnengekomen mail, 

die besproken moest worden. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor 

meerdere specifieke taken. De volgende keer zullen we hier nog extra aandacht 

aan besteden. Veel vergadertijd is gaan zitten in een discussie over de 

coronamaatregelen rondom het koffiedrinken na de diensten. Moet dit nog steeds of 

niet. Maar we besloten hiermee door te gaan, omdat het voor de mensen toch heel 

belangrijk is een stukje gemeenschap te ervaren op zondag. Dus het nuttigen van 

één kopje koffie of thee na de viering gaat door. Wel wordt er nog meer op 

toegezien dat de regels worden nageleefd, zodat eenieder zich veilig kan voelen. 

Hert blijft wel een zorg hoe we de gemeenschap bij elkaar kunnen houden, nu er 

best veel mensen niet meer naar de kerk durven of kunnen te komen.  

Een terugkerend agendapunt is de geplande nieuwbouw van Lefier, naast onze 

Emmauskerk.  

We hebben bericht gekregen dat het bestemmingsplan voor de nieuwbouw bij de 

gemeente ligt. Men kan nu bezwaar aantekenen. Voor ons houdt Peter Driessen 

zich hiermee bezig. En hij heeft regelmatig contact met het parochiebestuur om dit 

in zo goed mogelijke banen te leiden. Verder zijn de plannen van de Oude Bieb, om 

bij ons zaalruimte te huren in een vergevorderd stadium. Men wacht nog op 

goedkeuring van de gemeente voor de huurkosten. Peter bespreekt met hen de 

details en maakt dan een contract op. Ook de paascyclus kreeg aandacht. Ook hier 

moeten de nodige aanpassingen plaatsvinden. Het askruisje op het voorhoofd kan 

niet zonder meer gegeven worden (immers lichamelijk contact) en de 

kinderprocessie met Palmpasen stokken kan niet doorgaan, evenmin als het 

bezoek aan Mercator, hoe jammer we dit ook vinden. 

U merkt wel, we hebben iedere vergadering genoeg te bespreken.  

   

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 april t/m 1 mei 2021 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 maart 2021 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.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:redactie@kerkbladrotonde.nl
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Twee beeldjes 
Onze Gemeenschap van de 

Walfried heeft twee beeldjes 

in bezit:  

het beeldje van Stephanus, 

welke is geschonken door de 

Damsterboord gemeenschap 

bij de overdracht van de 

Emmaus Kerk.  

En het beeldje van Hildegard 

von Bingen. 

Beide zijn nu goed zichtbaar 

vóór in de Kerk aan de muur 

bevestigd. 

 
Zoals jij leeft 
zoals jouw wereld,  
jouw kleine wereld 
 
elke morgen weer 
volloopt met licht 
met licht en geluid 
 
zoals jij hoort en ziet 
 
hoort en ziet 
met de oren en ogen  
van je ziel 
 
zoals jij leeft 
 
huid aan huid 
net het gewoonste 
met het hevigste 
 
zoals jij leeft 
vlak bij het geheim. 


