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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       
Naar dit rekeningnummer kunt u uw giften, uw collectebijdragen voor 
kerkrentmeesters en uw bijdrage voor Rotonde overmaken. Graag o.v.v. het doel van 
de betaling.  
  
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 0002 465 131 t.n.v. Penningm. Walfriedgem. Groningen 
 
Emmauskerk               Ra 4, 9733 HS Groningen                  541 2115 
Bespreken zaalruimte:        alleen telefonisch bij Mevrouw Wil Dol          541 3364 

 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
http://www.damsterboord.nl/
mailto:janwilts@damsterboord.nl
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mailto:koster@damsterboord.nl
file:///C:/Users/Tini/Dropbox/Rotonde/2018%20Rotondes/juli-augustus%202018/www.hildegardparochie.nl
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mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
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ROTONDE INFORMATIE 
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 
Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde 
bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook 
de foto’s komen beter tot hun recht. 
Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste 
Rotonde online staat op de website. 
 

 
ROTONDE NIEUWSBRIEF 

 
 
 
 
U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die 
wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de 
onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.  
 

 
 
 

 
 
 

Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een 

e-mail naar 1 van de onderstaande adressen: 

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de 

onderwerpregel: digitale rotonde 

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:  

http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief 

mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
mailto:informatie@damsterboord.nl
http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief
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OECUMENISCHE VIERINGEN  

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is 
verplicht! Zie blz. 10 en 21. 

• 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. 

 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER / EREDIENSTEN 
 

1 april 2021 
Witte donderdag 

Exodus 12,(1)15-20 Johannes 13,1-15  

2 april 2021 
Goede Vrijdag 

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

3 april 2021 
Paasnacht 

Genesis 1,1-2,3 Marcus 16,1‐8 

4 april 2021 

1e van Pasen 
Jesaja 25,6-9 Johannes 20,1-18 

11 april 2021 

2e van Pasen 
1 Koningen 19,9-‐18 1 Johannes 5,1-6 

18 april 2021 
3e van Pasen 

Micha 4,1-5 1 Johannes 1,1-7 

25 april 2021 
4e van Pasen 

Ezechiël 34,1‐10 1 Johannes 3,1-8 

2 mei 2021 
5e van Pasen 

Deuteronomium 
4,32-40 

1 Johannes 3,18-24 
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PASEN 
 
Het evangelie vertelt dat Jezus opgewekt wordt uit de doden. 
Dat is uitzonderlijk, maar niet ongewoon. 
Er zijn meer verhalen uit de oudheid over doden die terugkomen of opstaan. 
 
Misschien vinden wij dat vreemd. 
De meesten van ons kennen alleen dit ene verhaal. 
We horen het op Paasmorgen. 
 
Omdat we alleen dit ene verhaal kennen, 
vervaagt misschien dat het wonder niet is dat Jezus ópstaat. 
maar dat het wonder is dat het Jézus is die opstaat. 
 
En hoe. Niet als god. Niet als machthebber. 
Maar als tuinman die de aarde bewerkt, 
onherkenbaar voor Maria – tot zij haar naam hoort. 
Met liefde gesproken. 
 
En hoe. Niet als bezit, maar als gave. 
Als de gast die gastheer wordt, 
onherkenbaar voor zijn reisgenoten, 
tot hij het brood breekt. 
Met liefde gebroken. 
 
De Heer is waarlijk opgestaan. 
Tot de minsten wordt hij gerekend, Jezus. 
Dienaar is Hij, dat maakt hem Heer. 
Hij is de opstanding waardig. Als eerste. Als nieuwe Adam. 
 
Dat Híj het is, dat is het wonder dat Maria en de Emmaüsgangers verrast. 
Als mens – van vlees en bloed – in hun midden. 
 
Hoor ervan, zing ervan 
en onze ogen zullen geopend worden 
voor het wonder om ons heen. 
 

allen een blij en opgewekt Paasfeest gewenst, hartelijke groet, ds. Jan Wilts 
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INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK  
 
Zolang de kerk open mag blijven, rekening houdend 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 anderhalve meter afstand tussen personen, 
mondkapje voor en u kunt uw handen reinigen. 
 
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.  

 
We zien u graag komen, 
Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 
 
Bibliotheeknieuws 
 

 

Hemelse reisbegeleiding - Rob van Houwelingen 
Uitgeverij Kokboekencentrum, februari 2021 
Sporen van engelen in het Nieuwe Testament 
De auteur beschrijft en benoemd in de Bijbelboeken van het 
OT en het NT en de Openbaringen de beschrijvingen van 
engelen. Met heldere uitleg en commentaar van de auteur. Alle 
maten en soorten engelen worden genoemd als een hemelse 
hofhouding naast God en God’s zoon: Jezus. 

 

 

Bakhita Van slavernij naar vrijheid - Veronique Olmi 
Uitgeverij De Geus, december 2019  
Bakhita, ‘Geluksvogeltje’, kreeg haar naam van de 
slavenhandelaren die haar op zevenjarige leeftijd uit haar dorp 
in Darfoer ontvoerden. Haar echte naam weet ze niet meer. 
Tot slaaf gemaakt leidt Bakhita een leven van uitbuiting, 
vernedering, mishandeling en misbruik, tot ze op haar 
dertiende gekocht wordt door de Italiaanse consul. 
Op aanraden van pastoor Jellema 

 
 
  KOPIJ INLEVEREN voor het algemeen gedeelte: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 mei t/m 5 juni 2021 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 april 2021. 
Per email: kopij@damsterboord.nl 

mailto:kopij@damsterboord.nl
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NIEUWBOUW NAAST DE EMMAUSKERK 
Onlangs is er begonnen met de sloop van het gebouw 'de Oude Bieb' naast de 
Emmauskerk. Dit gaat enige weken duren met lawaai, stof en gebruik van 'grote' 
machines.  
Op deze plek komt een nieuwbouw van Lefier dicht naast de kerk (er wordt 
gebouwd tot aan de bosschages). 
Het voetpad links naast de kerk verdwijnt, hier komt het gebouw van ca 3 - 4 
woonlagen hoog en een liftopbouw (5) op 3,5 meter van de kerk. De boom linksvoor 
en 1 boom achter worden gekapt. 
Het plan omvat 38 woningen en 25 parkeerplaatsen, dus 13 bewoners moeten in 
de omgeving parkeren (o.a.voor de kerk). Inmiddels is de termijn dat er bezwaar 
kon worden ingediend op 24 maart verstreken. 
 
U kunt het bestemmingsplan inzien op;  
http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-midscheeps-3 
 

 
 
Uitgebreidere informatie kunt u lezen in een pdf-bestand dat u hier kunt 
downloaden: http://bit.ly/nieuwbouw-E  

https://walfriedgemeenschap.email-provider.nl/link/r9woizrfgj/uflybxkyzm/1drcghc4yt/oqfcgk7uys/93ctyft2im
https://walfriedgemeenschap.email-provider.nl/link/r9woizrfgj/uflybxkyzm/1drcghc4yt/oqfcgk7uys/93ctyft2im
http://bit.ly/nieuwbouw-E
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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 

witte donderdag 
1 april 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
avondgebed mmv 
werkgroep eredienst 

goede vrijdag 
2 april 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
avondgebed mmv 
werkgroep eredienst 

stille zaterdag 
3 april 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
avondgebed mmv 
werkgroep eredienst 

Pasen 
4 april 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
ochtendgebed mmv 
werkgroep eredienst // 
avondmaal 

2e van Pasen 
11 april 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts ochtendgebed 

3e van Pasen 
18 april 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts ochtendgebed 

4e van Pasen 
25 april 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts ochtendgebed 

5e van Pasen 
2 mei 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Marika 
Meijer 

oecumenische dienst 

 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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bij de kerkdiensten 
In alle soberheid en eenvoud vieren we de rijkdom die ons in de Schrift geschonken 
wordt. 
Drie avonden voor Pasen: markeer de tijd, vind de rust en vier mee. 
Op Paasmorgen: we hopen dan de Maaltijd van de Opgestane Heer te vieren – in 
kerk en huis. Hoe dat zal gaan, dat leest u later op de website en in een 
Nieuwsbrief. 
Na Pasen vervolgen we onze ochtendgebeden op de vertrouwde wijze.  
Meevieren? Dat kan in de kerk: aanmelding-dienst@damsterboord.nl en thuis: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 . De links staan ook op onze website. 
 
AVONDWAKE VOOR VLUCHTELINGEN IN DE STEFANUSKERK 

We moeten nog doorgaan met onze maandelijkse 
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 dreiging op 
hun weg en zijn 500 seconden stil en bidden een kort gebed. 
U bent welkom. 
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  
U kunt thuis meedoen. De korte liturgie die we in de kerk volgen, staat ook op de 
website. Die kunt u als handreiking gebruiken om thuis de wacht te houden. 
wat        avondwake voor vluchteling-kinderen 
wanneer  woensdagavond 14 april 
tijd       19.30-19.45 
plaats    Stefanuskerk Noorddijk 

 

AGENDA GESPREKSGROEPEN 
Omdat de lockdown nu lang duurt, zijn enkele gesprekgroepen 
op onregelmatige wijze digitaal bijeengekomen. Eén van de 
volgende data is nu al bekend: 
maandag 12 april, 20.00 – 21.00 uur: gespreksgroep 25-40 via 
Microsoft Teams. 
 

BLOEMENGROET 
De prachtige boeketten die in de kerk stonden hebben verder mogen bloeien bij 
mevr. J. van Dijken, mevr. M. Buining, dhr. O. Groenevelt, dhr. M. Lutter en mevr. 
A. van Dam. De boeketten zijn met vreugde ontvangen. 
Er is een aardigheidje gegaan naar Roelof Jonker en Jelle Hoft. 
 

mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
http://www.damsterboord.nl/
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VANUIT DE KERKENRAAD – FEBRUARI 2021  
We leven ondertussen alweer een jaar met 
coronamaatregelen. We hebben ons weten te 
schikken in de mogelijkheden die er nog wel zijn, al 
missen we het echte onderlinge contact.  
In de vorige Rotonde heeft u al iets kunnen lezen 
over een mogelijke ‘denktank’. Deze is er 
ondertussen en de eerste initiatieven zijn ook al een 
feit: er is een proef gedaan met een online viering 
met beeld en geluid (deze dienst was natuurlijk ook 
gewoon te beluisteren via de kerkomroep) en er is 

een online koffiemomentje geweest. Fijn om elkaar weer te zien, ook al is het dan 
via een beeldscherm!  
Er zijn nog steeds vacatures bij de diverse werkgroepen. Het is mogelijk om 
bestuurstaken uit te voeren zonder ambtsdrager te worden. Uiteraard geldt hiervoor 
wel een geheimhoudingsplicht, gelijk aan de geheimhoudingsplicht die een 
ambtsdrager heeft.  
Een belangrijke vacature is op dit moment nog niet vervuld: voorzitter van de 
kerkenraad. Misschien heeft u wel goede ideeën over de richting die wij als 
gemeente op zouden moeten gaan, u kunt er in de kerkenraad wat mee. Of 
misschien kent u iemand op wiens lijf deze functie geschreven is…  
Wilt u meer weten over deze functie inhoudt, er is een beschrijving van de taken en 
werkzaamheden die een de voorzitter op zich neemt. Het is ook mogelijk om 
bepaalde taken bij de werkgroepen neer te leggen, we doen het samen! Het is 
overigens erg belangrijk dat er een voorzitter van de kerkenraad benoemd wordt, 
omdat we anders niet als zelfstandige gemeente kunnen blijven voortbestaan. Dat 
maakt dat deze vacature wel een punt van zorg is.  
Nog een wisseling van de wacht: Marius Heiner zal voortaan namens de diaconie 
betrokken zijn bij de Open Hof. Hij zal tijdens de ALV de diaconie 
vertegenwoordigen en brengt hiervan verslag uit aan de diaconie. Overigens is hij 
geen lid van deze werkgroep. Zo kan het dus ook!  

Immy Klöpping  
 
EEN AANWINST VOOR DE MAATSCHAPPIJ 

“Kun je niet ‘ns een verhaal schrijven over gasten van 
ons die een aanwinst zijn voor de maatschappij?”, vraagt 
INLIA-medewerker Jinke. De mensen die altijd klaar 
staan om te helpen mogen wel eens belicht, vindt ze. 
Mensen zoals Bryan. “Daar mag je blij mee zijn als land.” 

Hij wordt ’s ochtends altijd vroeg wakker. Uurtje of zes, dan is het wel gedaan met 
de slaap. Dan kan een mens gaan liggen piekeren óf uit de veren en zichzelf nuttig 
maken. Bryan kiest voor het laatste. Schoonmaken, bijvoorbeeld, bij de receptie of 
in de keukens. Iets omhanden hebben helpt tegen de stress. “Ik wil niet gek 
worden.” 
Bovendien: hij vindt het fijn om te helpen. Tolken voor andere gasten. Gras maaien 
om de opvang heen, om wat terug te doen voor INLIA. Soms kan hij ook een 
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zakcentje bijverdienen. Gasten in de opvang hebben corveetaken, maar mogen die 
aan een ander uitbesteden tegen een kleine vergoeding. Zo sprokkelt Bryan geld 
bijeen voor zijn dochter. Hij spaart het soms letterlijk uit eigen mond. “Ik wil voor 
mijn dochter kunnen zorgen.”  
 
Zes jaar oud is ze nu, zijn mooie meisje. “Ze heeft me gered”, zegt Bryan, “Zonder 
haar was ik doorgedraaid. Nu denk ik, als ik slechte gedachten krijg: ik moet 
volhouden voor haar. Sterk zijn, doorgaan.” Want slechte gedachten heeft hij wel 
eens. Bryan heeft PTSS (posttraumatische stress stoornis). 
 
In 2004 wordt hij in de burgeroorlog in Burundi ontvoerd en mishandeld door de 
rebellen, vervolgens gevangen gezet en gemarteld door de andere partij. 
Uiteindelijk weet zijn familie een militair om te kopen om hem vrij te krijgen. Daarna 
moet hij het land uit natuurlijk; naar Italië is het plan. 
  
Maar bij een tussenlanding op Schiphol pakt de politie hem op. Gevalletje 
persoonsverwisseling, maar Bryan is doodsbenauwd. “Ik dacht ‘hij gaat mij 
vastbinden en slaan’. Die agent zag mijn angst en vroeg wat er was. Ik dacht 
‘wauw, wat is de politie hier goed’.” Bryan wordt met een strippenkaart in de hand 
naar Ter Apel gestuurd om asiel aan te vragen.  
 
In die tijd krijgt iedereen uit Burundi een tijdelijke vergunning. Zijn persoonlijke 
verhaal wordt echter niet gecheckt. Als Nederland in 2008 het beschermingsbeleid 
opheft en mensen uit Burundi terug gaat sturen, vreest Bryan het ergste. Een 
spannende tijd volgt, waarin hij zich elke week bij de politie moet melden. “Ik ben 
elke afspraak geweest.” Toch - of misschien juist daarom - is hij nooit opgepakt en 
uitgezet. 
  
In 2011 doet hij een nieuwe asielaanvraag, opnieuw in Ter Apel. En hoewel die 
aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, is dat toch zijn grote geluk. Want in Ter Apel 
ontmoet hij zijn vriendin. Een Congolese weduwe, die in 2012 asiel krijgt en in 2013 
haar 4 kinderen over mag laten komen. En die inmiddels dus een vijfde kind heeft; 
de dochter die ze met Bryan heeft gekregen.  
 
Die andere kinderen, die zijn eigenlijk ook gewoon zíjn kinderen nu. “Ze waren nog 
klein toen ze in 2013 aankwamen.” Inmiddels zijn de oudste 2 al volwassen. Trots: 
“Ik ben opa geworden, de oudste dochter heeft een baby gekregen.” Opgetogen 
toont hij de foto. 
 
“Hij is zo’n zorgzame vader”, zegt zijn begeleider Anne, “Hij brengt zijn dochter naar 
school, overal naartoe eigenlijk. Maar ook de andere kinderen helpt hij met alles.” 
Bryan zelf haalt zijn schouders op: “Ik ben blij als ik iets kan doen voor mijn dochter. 
Of voor de andere kinderen. Ik houd van helpen. Als iemand iets nodig heeft, is het 
toch fijn als je kunt helpen? Ik kan geen nee zeggen.” 
Geen nee kunnen zeggen is niet een probleem waar de Nederlandse overheid mee 
kampt. In 2016 wordt Bryans derde aanvraag voor een verblijfsvergunning 
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afgewezen. Maar er gloort hoop: inmiddels kan Bryan een beroep doen op een 
verblijf op basis van gezinsleven, zoals dat heet. De juristen denken dat dit een 
goede kans van slagen moet hebben, want het mag duidelijk zijn dat Bryan een 
gezinsleven heeft. 
 
Wat hij dan gaat doen? Terug naar school om de opleiding die hij eerder startte af 
te maken: monteur van deuren, kozijnen, rolluiken etc. Zodat hij echt voor zijn gezin 
kan zorgen. En INLIA mag hem dan heus nog wel eens bellen om bij te springen.  
Wat je zegt, Jinke: een aanwinst voor de maatschappij.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

WIJ GEDENKEN, Gerrit van der Weide 
Gerrit van der Weide is op maandag 15 maart 
2021 op 80-jarige leeftijd in het Martiniziekenhuis 
overleden. Na een zware operatie vorige maand, 
was zijn gezondheid fragiel. In 2015 kwamen Gerrit 
en Mechteld van der Weide, beiden emeritus-
predikant, in onze gemeente wonen en zetten in 
ons midden hun trouwe en betrokken kerkgang 

voort, als het kon in de kerk, als het moest thuis.  
Voorganger was Gerrit, niet het minst in het blindelings vertrouwen dat de diepte 
van zijn blindheid peilde en de vreugde van zijn geloof uitstraalde. Ds. Gerrit van 
der Weide heeft de Hervormde gemeenten van Tricht, Glanerbrug, Twello en Erica 
gediend.  
Echtgenoot en vader was Gerrit – die je kon leren om anders te kijken. 
Op maandag 22 maart – de dag waarop 25 jaar geleden Willemjan, zoon van Gerrit 
en Mechteld gecremeerd werd – hebben we Gerrit begraven op Selwerderhof.  
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Vooraf kwamen we bij elkaar in de Stefanuskerk voor de afscheidsdienst. We 
hoorden daar Psalm 23 over de staf – laat het een blindenstok zijn – gave, gegeven 
staf, die steun biedt waar de weg ook gaat. 
Mogen allen in rouw, allen in rouw om Gerrit van der Weide, in het bijzonder 
Mechteld, de kinderen Klaske en Lambert en hun gezinnen troost vinden in de 
gezegende gedachtenis aan Gerrit van der Weide en troost vinden bij elkaar. 
Ds. Jan Wilts. 

 
 
STEFANUSKERK OPEN TIJDENS DE PAASDAGEN. 
In deze tijd, waarin de beperkende maatregelen rond corona voortduren, zoekt men 
vooral ontspanning en afleiding, buiten in de natuur. Tijdens een wandeling door 
Kardinge is het een leuke onderbreking om de kerk van binnen te bekijken, te 
genieten van muziek en de gedachten te laten gaan…. en uit te zien naar de tijd dat 
we elkaar weer vaker kunnen bezoeken en samen dingen kunnen doen. Ik las 
ergens: “Hoop houden is hard werken” en veel mensen zullen dat ook zo ervaren in 
deze tijd.  
 
Pasen is een feest van hoop en staat voor een nieuw begin, voor verbinding met 
elkaar en omzien naar elkaar. Laten we dat blijven doen! 
Tijdens de komende paasdagen, op 4 en 5 april aanstaande, zal de kerk ook weer 
open zijn, en staat er voor bezoekers in de hal van de kerk een verrassing klaar om 
mee te nemen.    
 
Let op: Binnen in de kerk is afstand houden en een mondkapje verplicht. 

Ellen Rigtering 
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Beleef Pasen op een verrassende manier en doe mee met de PaasChallenge! 
Welke keuze zou jij maken als je leeft voor liefde, recht, vrijheid of spiritualiteit? 
Ontdek het zelf bij de Paaschallenge in Lewenborg! Stap in de schoenen van Juda, 
Jozef, Claudia of Jozua en ontdek welke keuzes jij maakt in het Jeruzalem van 
2000 jaar geleden.  
Tijdens deze ontdekkingstocht voer je opdrachten uit die je weer naar een andere 
plek brengen. De Paaschallenge is zo een mooie mix van een Escape room en een 
QR-code speurtocht.  
 
Je kiest in het begin van het spel één van de historische figuren:  
 - Claudia, een powervrouw die haar tijd ver vooruit is  
 - Juda, een man die leeft voor de liefde 
 - Jozef, een spirituele leider óf  
 - Jozua, een echte vrijheidsstrijder.  
Je scant steeds de QR- code die hoort bij jouw figuur en maakt ook de keuzes die 
zij zouden maken. Bij elke QR-code krijg je een nieuwe aanwijzing voor het 
volgende punt op de route. 
Het spel duurt ongeveer anderhalf uur. 
 
Je hebt nodig: 
 - smartphone met internet  
 - QR scanner op je smartphone 
 - hamer en 10 spijkers  
 - pen en papier 
 
Er zijn opdrachten en puzzels waarvan je de score kunt bijhouden op het scoreblad. 
Als je aan het eind een foto maakt van het scoreblad en dat mailt naar 
info@overstag-lewenborg.nl met je adres erbij zorgen wij ervoor dat je een prijsje 
krijgt. Voor de winnaar hebben we een hoofdprijs. 
En natuurlijk vinden we het leuk als je een foto mailt als jullie onderweg zijn! 
 
Vanaf 25 maart kun je alle informatie vinden op de website van Overstag: 
http://www.overstag-lewenborg.nl/.  
Je leest daar ook hoe de activiteit corona-proof kan worden gedaan. 
De PaasChallenge is beschikbaar vanaf 29 maart tot en met 5 april met als 
startlocatie Het Dok. Daar vind je de eerste QR-code.  
 
Veel plezier met het spelen van deze Challenge!  
het kliederkerk team Overstag 
 

mailto:info@overstag-lewenborg.nl
http://www.overstag-lewenborg.nl/
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COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: LILIANE FONDS 
Je zou het al bijna een ‘gouwe ouwe’ kunnen noemen: het 
Liliane Fonds, maar desalniettemin is het een zeer 
gewaardeerd collectedoel. Maar wat doet het Lilianefonds ook 
alweer? Het Lilianefonds helpt kinderen met een handicap in 
de armste landen van de wereld door ze toegang te bieden tot 

gezondheidszorg, onderwijs en of arbeidsmarkt. En wat dat betekent?  
Lees dan het verhaal van Sulaiman (26) uit Oeganda en Manuela (13) uit 
Guatemala. 
Toen Sulaiman zeven jaar oud was, begonnen zijn ogen pijnlijk te jeuken. Hij ging 
naar het ziekenhuis, waar werd vastgesteld dat hij trachoom had. Een ontsteking 
van het oogbindvlies. Langzamerhand verergerde de situatie. Aan het einde van de 
basisschool kon hij alleen nog wat licht onderscheiden. Sulaiman wilde verder 
leren, maar zijn moeder kon de schoolkosten niet betalen. 
Een leeftijdsgenootje wees Sulaiman op Katalemwa Cheshire Home, een lokale 
partnerorganisatie van het Liliane Fonds. Dankzij hen kon hij alsnog naar school. 
Sulaiman bleek een uitstekende leerling. Hij is Rechten gaan studeren en werkt nu 
als advocaat. Voor zijn werk gebruikt hij een laptop met speciale software en als het 
nodig is, helpt zijn secretaresse hem. Na een operatie waarbij het hoornvlies van 
zijn linkeroog werd vervangen, kan Sulaiman wat contouren en schaduw 
onderscheiden. Sulaiman is dankbaar voor de steun die hij van het Liliane Fonds 
en Katalemwa heeft gekregen. Hij heeft de gelegenheid gekregen om zich te 
bewijzen. 
Manuela heeft een prachtige, innemende lach. Het ene moment straalt ze maar het 
andere moment zie je aan haar ogen dat ze een pittig leven heeft. Ze is geboren 
met twee klompvoetjes. Manuela bracht eerst de hele dag zittend of liggend op bed 
door. Gelukkig heeft ze een heel lieve, grote zus die voor haar zorgt. Haar vader is 
overleden en haar moeder woont in Amerika om geld te verdienen voor het gezin. 
Manuela mist haar moeder enorm. Het meisje heeft dromen: ze wil graag naar 
school, Spaans leren, haar naam schrijven, vriendinnen maken en … mooie zwarte 
lakschoentjes dragen. 
Manuela is geopereerd aan haar beide voeten. Zij werd in een oude ambulance 
naar Guatemala-Stad gebracht. De operaties werden pro deo uitgevoerd door een 
Amerikaanse arts. Het Liliane Fonds betaalde de overige ziekenhuiskosten en de 
kosten van de revalidatie. Na de operatie in het Fundación Pediátrica Guatemalteca 
werd Manuela overgebracht naar het ziekenhuis in Jojolaba, een half uur van haar 
huis. Toen na zo’n zes weken het gips eraf mocht, begon ze met revalideren. Na 
vier maanden vol pijnlijke fysiotherapie mocht Manuela weer naar huis. 
 
www.lilianefonds.nl NL08 RABO 0303080000. 
 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN voor Damsterboord: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 mei t/m 5 juni 2021 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 april 2021. 
Per email: kopij@damsterboord.nl 

http://www.lilianefonds.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 

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

DOLP 
Mattew 
Schembri 

3 april 19.00 uur 
Paaswake 
Woord- en 
communieviering  

pastor Myriam 
Oosting 

 

4 april 11:15 uur 
Paaszondag 
Eucharistieviering 

pastor Arjen 
Jellema 

Mattew 
Schembri 

11 april 11:15 uur 
Woord- en 
communieviering  

pastor Myriam 
Oosting 

Cas 
Straatman 

18 april 11:15 uur 
Woord- en 
communieviering  

DOLP Erik Voogd 

25 april 11:15 uur Eucharistieviering 
pastoor Arjen 
Jellema 

Mattew 
Schembri 

2 mei 11:15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Marika 
Meijer 

 

9 mei 11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam 
Oosting 

 

16 mei 11:15 uur 
Palmzondag. 
Walfried-gastdienst 

DOLP  

 

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

• Aanmelden is verplicht.  

• Oecumenische viering PKN (Damsterboord): zie  https://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. 
 

 

https://damsterboord.nl/
mailto:reserveren.walfried@hildegardparochie.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
https://hildegardgardparochie.nl/
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VANUIT DE WALFRIEDRAAD 
We hebben goede berichten van onze budgethouder Ronald van Nimwegen. 
 

• Het boekjaar 2019 is positief afgesloten met als resultaat € 5562,07.  
2020 werd afgesloten met € 9749,22 als positief resultaat.  
De inkomsten vanuit Kerkbalans waren in 2020 hoger dan in 2019. 

• De online collecte-app Skipio begint te lopen. In februari € 50,-- voor eigen 
gemeenschap. 

Met de verhuur van ons gebouw gaat het redelijk goed. We hebben 1 nieuwe 
huurder, n.l. de Oude Bieb. Ook voor de verkiezingen hebben we ruimte verhuurd. 
Dus prima voor onze inkomsten. 

Er moeten nog steeds wel dingen worden geregeld, zoals o.a. het 
sleutelbeleid, gebruik van koffie en thee e.d.  
Afgesproken wordt dat Ronald en Peter samen met de 
beheergroep om de tafel gaat zitten om het één en ander te 
bespreken. 
Ronald blijft nog tot de zomer de budgethouder, daarna stopt hij.  

We hebben dus dringend een budgethouder nodig, zodat deze persoon nog 
ingewerkt kan worden. Bent u goed met de cijfers, aarzel dan niet u aan te melden. 
 Namens de Walfriedraad, Lexia Koch. 

 
 
VALLEN EN OPSTAAN 
Het lijkt wel alsof we het ergens in ons leven verleren. Als klein kind doen we 
namelijk niet anders: “vallen en opstaan”. We weten haast instinctief dat als we iets 
willen leren, en dat willen we, het vallen er gewoon bij hoort. Wat natuurlijk helpt is 
dat ons lichaam op dat moment ook tegen een stootje kan en natuurlijk dat we een 
rotsvast vertrouwen hebben in onze ouders. Het vertrouwen dat ze ons niet in een 
situatie gaan brengen die we niet aankunnen. 
Eenmaal volwassen staan we daar anders in. We worden voorzichtiger zodat we 
minder snel vallen maar wordt ons leven, of onze ontwikkeling, daar nou echt beter 
van? Zoals het vallen bij het leren lopen of het leren fietsen er nou eenmaal bij 
hoort, geloof ik dat het vallen en opstaan ook op volwassen leeftijd een doel heeft. 
Natuurlijk je ontwikkeling aan de ene kant, maar ook nog iets anders. Het 
opkrabbelen na een val is namelijk meer dan alleen weer op je voeten gaan staan. 
Je zult door moeten zetten en moeten leren van wat er beter kan. Maar als je dat 
eenmaal hebt bereikt dan merk je dat het een enorme voldoening geeft. Je bent in 
iets beter geworden dan je voorheen was. 
Zaken gebeuren in je leven met een reden. Ook vallen dus. Maar als je vertrouwen 
hebt in jezelf en je vertrouwd erop dat onze lieve Heer, net zoals je ouders dat 
deden, je alleen beproevingen geeft die je aankunt, kun je echt groeien. Dat maakt 
je niet alleen als mens sterker maar ook je geloof!  

Mark Brugmans 
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Ook in de Passietijd zullen er weer Woord & Muziekmiddagen zijn: passende 
muziek en tekst voor de laatste 3 weken van de vastentijd. 
 
Op de 3 vrijdagmiddagen 19 en 26 maart en op Goede Vrijdag 2 april zal van 15.00 
tot 15.30 uur dit te beluisteren zijn, zowel online via www.kerkdienstgemist.nl als in 
de kerk zelf na schriftelijke aanmelding via nicolaasraad@hildegardparochie.nl. 
 
De muziek wordt verzorgd door: Miriam de Groot (dwarsfluit), Rob Biermasz (cello), 
Job Oostveen (altviool), Rosemarie Arnold (althobo), Sievert Holman (piano), Ger 
van der Werf en Drik Hoogstede (orgel). 
 
Het betreffende middagprogramma is telkens te lezen op de website 
van www.kerkdienstgemist.nl bij H. Nicolaaskerk – Haren. 
 
 

PASEN 2021 VALT OP 4 EN 5 APRIL A.S. 
De kans is groot dat beperkende maatregelen dan nog steeds gelden in verband 

met de coronapandemie. De Nederlandse bisschoppen 
roepen op Pasen thuis mee te vieren als het in de kerk 
niet kan. Meevieren kan via de speciale website 
www.vierpasen.nl die sinds 17 februari – Aswoensdag – 
online staat. De site biedt links en downloads om de 
Veertigdagentijd én Pasen thuis te beleven en te vieren. 
In de week voor Pasen worden videoclips getoond 
waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven over 
thema’s van de Goede week en Pasen. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:nicolaasraad@hildegardparochie.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://d.docs.live.net/d484283a179d8d88/Rotonde/2021%20Rotondes/Rotonde%20april/www.vierpasen.nl
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Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we 
vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’: zo opent de 
site www.vierpasen.nl.  Bezoekers in heel Nederland kunnen hier een parochie in 
de buurt zoeken om op de parochiewebsite te checken of er plek is in een van de 
lokale vieringen. Zijn de beschikbare plaatsen gereserveerd dan bieden parochies 
vaak de mogelijkheid om thuis via een livestream op internet mee te doen. Is dat 
niet mogelijk dan is er, zoals gebruikelijk, op zondagochtend een eucharistieviering 
op televisie via de omroep KRO-NCRV op de zender NPO 2. 

 
afbeelding:   
(c) Ramon Mangold / 
Katholiekleven.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de website www.vierpasen.nl staan handige links en downloads.  Bijvoorbeeld 
naar de Vastenactie ( www.vastenactie.nl ) om in de veertig dagen 
voorbereidingstijd op Pasen ook voor anderen iets te betekenen.  De 
Veertigdagentijd is bij traditie de tijd voor vasten, bidden en geven: in de 
voorbereiding op de lijdenstijd en Pasen. Ook wordt een link geboden naar 
liturgieboekjes voor het meevieren thuis op alle zondagen in de Veertigdagen- en 
Paastijd. 
 
Videoclips bisschoppen in de Goede Week 
In de week voor Pasen  publiceert de website acht korte filmopnamen waarin de 
bisschoppen persoonlijk uitleg geven over de christelijke geloofsthema’s van de 
Goede Week en Pasen. Op de website Vier Pasen staat ook de boodschap van 
paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. 
 

KOPIJ INLEVEREN voor de Walfriedgemeenschap: 
Voor het volgende nummer van Rotonde lopend van 2 mei t/m 5 juni 2021 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 april 2021. 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vastenactie.nl/
mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl

