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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 

 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
http://www.damsterboord.nl/
mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:scriba@damsterboord.nl
mailto:ledenedministratie@damsterboord.nl
mailto:koster@damsterboord.nl
file:///C:/Users/Tini/Dropbox/Rotonde/2018%20Rotondes/juli-augustus%202018/www.hildegardparochie.nl
mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:walfriedledenadm@gmail.com
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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. 9 en 20. 

• 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 
  

Zondag 6 juni 2021 
1e na Trinitatis 

Rechters  
12,1-‐6 

Marcus  
3,20-35 

Zondag 13 juni 2021 
2e na Trinitatis 

Ezechiël  
17,22-‐24 

Marcus  
4,26-34 

Zondag 20 juni 2021 
1e van de zomer 

Job  
30,15-‐26; 38,1 

Marcus 
4,35-41 

Zondag 27 juni 2021 
2e van de zomer 

Jesaja  
3,25-4,6 

Marcus  
5,22-‐43 

Zondag 4 juli 2021 
3e van de zomer 

Ezechiël 
2,1-‐7 

Marcus  
6,1-‐6 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 juli t/m 4 september 
2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 18 juni 2021. 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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Van Pasen tot Pinksteren 
 
welkom 
 
500 pubers. Om zoveel gaat het. Ze leven nu – zonder ouders – op Griekse 
eilanden. Gevlucht. Ze zijn welkom, in veel Nederlandse gemeenten, maar politieke 
besluitvorming houdt hun komst tegen. Sommige pubers zijn inmiddels 18 
geworden – en heten volwassen. 
 
Maandelijks waken we op de tweede woensdagavond in de Stefanuskerk. En we 
denken: wat stelt het voor? In elk geval zijn we niet de enigen. Diaken Jan de Beer 
uit Zwolle heeft met zijn groep meer initiatieven op gang gebracht en blijft ons trouw 
informeren over de ontwikkelingen. Dat helpt wel – te merken dat we niet de enigen 
zijn. Wat stelt het voor? In elk geval houdt het ook onszelf wakker – ogen hiervoor 
sluiten: dat kan niet. 
 
Ik moet geregeld denken aan paus Franciscus. Hij deed een aantal jaren geleden 
een mooi en barmhartig voorstel. Dat was dit: als elke parochie in Europa een 
vluchteling of een vluchtelingengezin opneemt, dan is er heel veel ruimte. Dat is 
een mooi voorstel, omdat niemand het individueel hoeft te doen. In je eigen huis – 
dat kan, maar dat gaat lang niet altijd goed. Samen, dat maakt je minder kwetsbaar. 
Een gedeeld en oprecht welkom. 
 
En ik dacht: er zijn vast ook barmhartige moskeeën die mee willen doen – en 
protestantse gemeenten, joodse gemeenten. Dan komt er nog meer ruimte. Dat 
hoort toch ook bij religie: gastvrijheid, dat is één van de onvervreemdbare 
kenmerken van godsdienst. Immers: wie God in zijn leven welkom heet, die heet 
toch werkelijk de Gans Andere in zijn leven welkom en het kan niet anders of hij 
krijgt daarmee oor en oog voor de vreemde, andere mens. 
 
Gastvrijheid bestaat niet zonder risico. Zíe dat. Maar het risico dat een samenleving 
neemt als ze niet gastvrij is, is veel groter. Waar het welkom verdampt, wordt 
onverschilligheid de norm. Ieder bekommert zich om zichzelf. Dat is erg eenzaam. 
Dat willen we niet. Dat past niet bij onze gelovige humaniteit. 
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Daarom zijn alle acties in onze maatschappij, de bereidheid van burgerlijke 
gemeenten, het bidden in kerken, de acties op straat, de verhalen in de krant, de 
werkers op Lesbos, zo nodig. 
 
Ondertussen doet de informateur haar werk voor een nieuw kabinet. Een besluit 
hierover kan niet op haar agenda ontbreken. We hopen dat het ergens bovenaan 
staat, 
 

een hartelijke groet voor u allen, ds. Jan Wilts 
 
Enkele praktische aandachtspunten bij de overweging 
 
1. Jan de Beer – wie de wekelijkse nieuwsbrief van Jan de Beer wil ontvangen, 

kan hem een mailtje sturen beerjg@hotmail.com – zeer informatief en 
betrokken. 

2. Een aantal gebeden van vluchtelingenwakes wordt gedeeld via de website van 
de Raad van Kerken https://www.raadvankerken.nl/meedoen/bidden-voor-
500kinderen/  

3. Kerkinactie, verbonden aan de PKN, heeft een doorlopende campagne voor de 
vluchtelingen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-
gestrande-vluchtelingen/  

4. De boodschap van de paus is te zien op NOS: https://nos.nl/video/2056247-
paus-franciscus-vraagt-vluchtelingen-op-te-nemen  

5. Op zaterdag 19 juni, om 12.00 uur op de Grote Markt in onze stad, worden 
de naar schatting 20.000 slachtoffers onder vluchtelingen op de Middellandse 
Zee en aan de Europese grenzen herdacht. Dat maakt deel uit van een 
landelijke actie van Migreat, https://migreat.org/20000-names/309/20-000-
namen . U bent daar welkom! 

6. In juni is er ook weer een wake in de Stefanuskerk- en wel op woensdag 9 
juni om half acht. Wie mee wil waken, kan zonder aanmelding binnenlopen. 
De wake duurt ongeveer een kwartier. De teksten voor de wake staan kort van 
te voren op de website – wie wil kan daarmee ook thuis meedoen. Dat is 
voorlopig de laatste wake. In september maken we plannen voor een vervolg. 

 
 
 
NB: de vorige keer is de recensie van de dichtbundel van Roelof Jonker geplaatst. 
Daarbij was een opmerking in mijn kopij geplaatst die niet meegenomen is in de 
Rotonde. Het gaat om deze opmerking: 
 
[onderstaande recensie nemen we met toestemming van de recensent over uit Kerk 
in Stad] 
  

mailto:beerjg@hotmail.com
https://www.raadvankerken.nl/meedoen/bidden-voor-500kinderen/
https://www.raadvankerken.nl/meedoen/bidden-voor-500kinderen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/
https://nos.nl/video/2056247-paus-franciscus-vraagt-vluchtelingen-op-te-nemen
https://nos.nl/video/2056247-paus-franciscus-vraagt-vluchtelingen-op-te-nemen
https://migreat.org/20000-names/309/20-000-namen
https://migreat.org/20000-names/309/20-000-namen
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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.  
 
vrije dagen  
Van 21 juni tot en met 11 juli ben ik vrij.  
Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met.,  
Mw Tiny Rienstra,        tel 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl 
Mw Christina Huisman,    tel 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl 
Mw Ria van Dijk-Hilberts,  tel 050.5491349; e-mail: ha.hilberts@gmail.com 
(Ria van Dijk is pas bereikbaar ná 26 juni).  
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. 
 
permanente educatie 
Op maandag 14 en dinsdag 15 juni doe ik mee aan de nascholing. Ik ben die 
beide dagen niet beschikbaar voor gemeentewerk, maar bekijk ’s avonds wel de 
mail en beluister het antwoordapparaat. 
Het gaat om deze cursus: https://www.rug.nl/ggw/education/life-long-
learning/postacademisch-onderwijs/courses/19-20/religie-als-duiding-van-het-leven  
Dit onderwerp – een jaar uitgesteld - sluit aan bij wat ik eerder deed en ik hoop mijn 
gevoeligheid voor hoe ‘geloven’ in onze samenleving werkt, ook als dat niet direct 
zichtbaar of hoorbaar is, te verdiepen. We hopen dat de cursus als vanouds weer 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:j.rienstra@hetnet.nl
mailto:christina.huisman@planet.nl
mailto:ha.hilberts@gmail.com
https://www.rug.nl/ggw/education/life-long-learning/postacademisch-onderwijs/courses/19-20/religie-als-duiding-van-het-leven
https://www.rug.nl/ggw/education/life-long-learning/postacademisch-onderwijs/courses/19-20/religie-als-duiding-van-het-leven
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op de universiteit gegeven kan worden. Maar als de collegezalen nog gesloten 
blijven, zal de cursus in Kerkenheem plaatsvinden! 
 

Rooster kerkdiensten 

zondag 
aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

2e na Pinksteren 
6 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische dienst 

3e na Pinksteren 
13 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

1e van de zomer 
20 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts   

2e van de zomer 
27 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan 
Hommes 

 

3e van de zomer 
4 juli 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastoor Arjen 
Jellema 

oecumenische dienst 

 
* Voor de oecumenische dienst in de Emmaüskerk van 2 mei kunt u reserveren 

reserveren.walfried@hildegardparochie.nl of 06-250 300 69 
 
 
Bij de kerkdiensten 
aanmelden 
Met ingang van zondag 23 mei – Pinksterzondag – zijn de regels voor het bijwonen 
van de ochtendgebeden in de Stefanuskerk versoepeld. 
Er zijn twee wijzigingen. Het maximumaantal van 10 kerkgangers wordt opgeheven. 
En we gaan weer alleen met persoonlijke aanmelding werken. Een aantal van u 
had aangegeven op een willekeurige datum uitgenodigd te willen worden. Die 
uitnodigingslijst vervalt. Als u wilt komen, meldt u dan aan. 
 
Puntsgewijs: 
1. U kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst bij wilt wonen via aanmelding-

dienst@damsterboord.nl. Alleen wie niet over e-mail beschikt, kan bellen met 
de kosterstelefoon: (06) 50589117 

2. U kunt zich voor één of voor meer kerkdiensten tegelijk (maximaal voor een 
kalendermaand) aanmelden 

3. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk donderdagavond 18.00 uur 
4. In de loop van vrijdag of zaterdag ontvangt u een bevestiging met bijbehorend 

protocol 
5. De landelijke preventiemaatregelen blijven onverkort van kracht, ook als u 

ingeënt bent 
 

mailto:reserveren.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl
mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl
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Van de 30 banken in de Stefanuskerk zijn er 
15 open. Die 15 kunnen banken kunnen alle 
bezet worden, maar elke bank slechts door 
personen uit één huishouden. Het minimum 
per bank is dus één – het maximum per bank 
hebben we op twee personen uit één 
huishouden gesteld (of drie als een kind tot 12 
jaar meekomt). In de banken zit ieder zo dicht 
mogelijk bij de muur. Als er meer 
aanmeldingen zijn dan er plaats is, kunt u 
gevraagd worden thuis mee te vieren en op 

een volgende zondag de kerk te bezoeken. 
Het is weer verantwoord buiten op het plein achter Kerkenheem - bij goed weer - na 
de dienst koffie te drinken. Ook daarbij blijven de preventiemaatregelen gelden. 
 
zondagen 
We blijven doorgaan met de ochtendgebeden in de vorm zoals die langzamerhand 
vertrouwd raakt. Met het liturgisch leesrooster pakken we de draad uit de tijd voor 
Pasen weer op en we gaan verder met de evangelielezingen uit Marcus. 
Halverwege de week vindt u de liturgie op onze website, met de lezingen daarin. 
Aan de liturgie is een rubriek toegevoegd met nieuws over de kerkdienst en uit onze 
gemeente. Die rubriek heet: “van zondag tot zondag”. Die rubriek is ook afzonderlijk 
te lezen, u vindt hem elke week onder het laatste nieuws op onze website. 
 

NIEUWE VOORZITTER 
Op zondag 23 mei, Pinksterzondag, is Lieuwe Giethoorn aan de 
kerkenraad van Damsterboord verbonden. Lieuwe Giethoorn is 
bekend in ons midden, als meelevend gemeentelid en als 
gewaardeerd gastvoorganger. Uit de contacten die de kerkenraad 
gelegd heeft om een nieuwe voorzitter te vinden, kwam Lieuwes 
naam naar voren. We hebben hem gepolst en hij is van harte 

bereid voor een beperkte periode het voorzitterschap op zich te nemen. Omdat hij 
al een ambt (predikant) bekleedt, ligt het niet voor de hand hem nog met een ander 
ambt (ouderling) te bekleden – daarom hebben we niet voor een ‘bevestiging in het 
ambt van ouderling’ gekozen, maar een ‘verbintenis van Lieuwe als ambtsdragend 
predikant met de kerkenraad van Damsterboord’. De bediening die daar in dit geval 
bij hoort, zeg maar de taak, is die van voorzitter. Andere taken, predikantstaken, 
horen in deze situatie niet tot zijn ‘bediening’- al blijft Lieuwe gelukkig als 
gastvoorganger voorgaan. 
We zijn allemaal blij dat het zo kan, dat er geen bezwaren ingebracht zijn, dat 
Lieuwe zijn rijke ervaring mee kan nemen en dat Annie van Dam haar taken 
zorgvuldig over heeft kunnen dragen aan deze opvolger. 
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WIJ GEDENKEN 
ROELOF JOHAN JONKER, Sloep 116. Op 
woensdag 28 april is Roelof Jonker in het hospice 
aan de Eendrachtskade in Groningen overleden. Hij 
is 69 jaar geworden.  
Roelof hebben we leren kennen als een mens 
betrokken op wereld en kerk, Lewenborg en 
Damsterboord. Om de leefbaarheid van de wijk, om 
de authentieke rol die een kerk daarin kan spelen, 

om de cultuur waarin een woord ertoe doet en met zijn zeggingskracht ontmoeting 
oproept, om de vragen die daarbij horen, daar was hij om bewogen. Hij dichtte 
ervan en dat werd een mooi uitgegeven boek dat in de weken voor zijn sterven 
verscheen, met een eigen neologisme: “dingsigheidjes”, als titel (besproken in de 
vorige Rotonde). Het was zíjn “papier” ook voor wie geen “papieren” heeft, de 
opbrengst van de verkoop gaat naar INLIA. 
In de afgelopen jaren werd Roelofs betrokkenheid op wereld en kerk ook zichtbaar 
in onze gemeente. Trouwe gast op zondag, wegwijzer en vooruitdenker voor de 
wijk in de pioniersplek van Overstag, andere stem in de kerkdiensten die we samen 
deden. 
Na zijn overlijden is Roelof in stilte gecremeerd. In de kerkdienst van 16 mei 
hebben we hem herdacht. Op een later moment volgt een herdenkingsbijeenkomst. 
 
Allen in rouw om Roelof, zijn naasten en wie van hem houden, wensen we dat de 
goede gedachtenis aan hem tot zegen mag zijn. 

 
HENNIE KREUZE-TIEMES, Noorddijkerweg 6A. 
Op dinsdag 18 mei is Hennie Kreuze thuis, waar ze 
door haar man – met ondersteuning van thuiszorg, 
familie en buren - verzorgd werd, overleden op 87-
jarige leeftijd. Meer dan 65 jaren waren zij en haar 
man getrouwd. Hennie Kreuze leefde met aandacht 
voor het kleine gebaar dat veel kan geven. Zo 
hebben wie haar na staan haar leren kennen, in de 

familie, tussen de noabers van Noorddijk. 
Op zaterdag 22 mei vond de crematieplechtigheid plaats in het crematorium 
“Stilleweer” te Appingedam. Daar hoorden we uit de Bijbel hoe een klein 
mosterdzaad en een beetje zuurdesem hun werk doen. 
 
Dhr J. Kreuze, zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind, allen in rouw om 
Hennie Kreuze, wensen we toe dat ze elkaar tot troost mogen zijn en dat alle 
kostbare herinneringen aan haar zegen dragen. 
 

ds Jan Wilts 
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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 
 
 
 

BLOEMENGROET 
Het is altijd weer een mooi gezicht als er een fleurig boeket 
bloemen in de kerk staat. Na de dienst mag het boeket 
verder bloeien bij iemand thuis, ter bemoediging of als dank. 
De afgelopen periode zijn er boeketten gegaan naar mevr. E. 
Huizinga, mevr. R. Zijlstra en mevr. J. Haarmans. 
 

 

 
COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: Schone Poort (Beautiful Gate) 

De Schone Poort is één van onze vaste collectedoelen. 
Al meer dan 25 jaar houdt deze stichting zich bezig 
met het verbeteren van levensomstandigheden voor 
kansarme kinderen, het versterken van de draagkracht 
van gezinnen en het geven van informatie aan jong en 
oud.  
Wanneer we ons samen sterk maken voor kwetsbare 
kinderen, dan kunnen kansarme omstandigheden 
veranderen in kansrijke mogelijkheden. 

Er wordt samengewerkt met lokale organisaties in Zuid Afrika, Zambia en Lesotho. 
Het gaat niet alleen om het geven van onderwijs maar ook om het aanleren van 
praktische vaardigheden zoals tuinieren. Momenteel ondersteunt Beautiful Gate 
‘The Dignity Campaign’ (waardigheid en kansen voor meisjes en jongens) en 
‘Children at Risk School’ (trainen van mensen die met kinderen willen werken). 
Voor meer informatie over het werk van Beautiful Gate in Zuid Afrika, Zambia en 
Lesotho kunt u altijd een kijkje nemen op de website: www.beautifulgate.nl. 
Het werk van Beautiful Gate is teamwerk, niemand is meer of minder belangrijk of 
je nu leiding geeft aan een organisatie of dat je vrijwilligerswerk doet in Nederland 
of Afrika, of dat je biddend het werk ondersteunt of financieel, we zijn allemaal 
radertjes in het zichtbaar maken van Gods liefde en compassie. 
 

 

https://d.docs.live.net/d484283a179d8d88/Bureaublad/Rotonde%20spullen/www.beautifulgate.nl
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BEZINNING: HOE DIACONAAL BEN JIJ? 
Er schuilt een diaken in ieder van ons, of je het nu wilt of niet. Misschien ben je je er 
niet van bewust maar gedraag je je er wel naar. Misschien ben je je er wel van 
bewust en handel je er naar met vreugde en overgave.  
Maar eerst even een stukje informatie. Wat is een diaken eigenlijk? Diaconie is 
afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. In de praktijk 
komt dit neer op zorg en solidariteit ten behoeve van mensen in nood. Het woord 
diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent. De 
eerste diaken was de heilige Stefanus. Hij verdeelde de aalmoezen zo eerlijk 
mogelijk onder de weduwen. Helaas liep het met hem niet zo goed af. Hij werd 
gestenigd en dat maakt van Stefanus ook de eerste martelaar van het christendom. 
Wees gerust, dit is niet het gebruikelijke einde van een diaken… 
Maar hoe diaconaal ben je dan, bewust of onbewust, in je dagelijkse handelen? Je 
bent (deels) diaken in de breedste zin van het woord als je je maatschappelijk 
betrokken voelt bij hen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Misschien 
ben je mantelzorger of vrijwilliger. Misschien steun je financieel een goed doel of 
geef je spullen die je zelf niet meer nodig hebt aan een ander die het goed 
gebruiken kan in plaats van deze op Marktplaats te zetten. Het hoeven geen 
grootse zaken te zijn, het kleine gebaar volstaat ook. Dat kleine gebaar is 
bijvoorbeeld het sneeuwvrij maken van je stoep (of die van je buren) zodat mensen 
veilig hun weg kunnen vervolgen. Dat kleine gebaar is spontaan de helpende hand 
bieden als dat, gevraagd of ongevraagd, nodig is. Dus hoe diaconaal ben je? 
Waarschijnlijk meer dan je denkt, misschien wel vaker dan je denkt. 
Wil je meer doen als diaken-in-de-dop? Kijk gerust eens rond op de 
vrijwilligersvacaturebank, jouw hulp wordt zeer gewaardeerd.  
Uiteraard mag je ook aanschuiven bij de werkgroep diaconie van Damsterboord (of 
een andere gemeente). Je mag altijd via e-mail contact opnemen: 
diaconie@damsterboord.nl 

 
VANUIT HET MODERAMEN – APRIL 2021  
Eind april vergaderde het moderamen – coronaproof – in Kerkenheem; deze keer 
niet gevolgd door een kerkenraadsvergadering. 
We hebben allereerst het gesprek voortgezet om te komen tot een nieuwe 
voorzitter van de kerkenraad. We hebben goede hoop binnenkort iemand te kunnen 
voordragen zodat Annie van Dam dan met een gerust hart haar taak kan 
overdragen. 
In aansluiting hierop kwam onze structuur van besturen en vergaderen aan de orde: 
werkgroepen, moderamen waarin alle werkgroepen vertegenwoordigd zijn en de 
kerkenraad als geheel. Dit willen we nader bekijken: hoe kunnen we goed 
overleggen, goed besturen en effectief vergaderen. 
De plaatselijke regeling verdient aandacht, evenals de taakomschrijvingen en het 
wegwijs maken van nieuwe ambtsdragers. 
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Ellen Rigtering – al lid van de werkgroep pastoraat – volgt Annie van Dam op als 
voorzitter van deze werkgroep. Ellen zal als adviseur deelnemen aan de 
vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad. 
Verder zoeken we nog iemand als afgevaardigde van Damsterboord naar het 
pioniersteam Overstag. 
Wat betreft de erediensten zal de aanmeldingsprocedure worden herzien en 
verduidelijkt omdat er geregeld onduidelijkheden over ontstaan en de koster daar 
extra werk aan heeft. 
Ook willen we het koffiedrinken na de dienst hervatten, d.w.z. bij mooi weer achter 
Kerkenheem èn coronaproof. 
We delen onze ervaringen met het avondmaal, zoals we dat met Pasen in 
aangepaste vorm gevierd hebben, de één in de kerk, de ander thuis. Het wordt 
positief gewaardeerd: in de kerk ging het goed en thuis was het bijzonder om 
tevoren met aandacht alles klaar te zetten en de teksten mee te kunnen spreken. 
Jammer dat ondanks alle inspanningen de beeldverbinding niet gelukt is.  
We hopen met Pinksteren op dezelfde wijze avondmaal te kunnen vieren. 
Tenslotte werden twee vertrekkende ambtsdragers toegesproken, Annie van Dam 
als voorzitter van de kerkenraad en Ria van Dijk als ouderling. Beiden hebben erg 
veel werk verzet voor Damsterboord, krijgen lovende woorden en worden zeer 
hartelijk bedankt. Annie kreeg daarbij het gedichtenboekje “Je keek te ver” van 
Marjolein de Vos met een raamposter van een gedicht daaruit. Ria kreeg het boek 
“Bijbels culinair” van kookdominee Han Wilmink. Beiden blijven bij Damsterboord 
betrokken. 

Gré Busz 
 

VANUIT OVERSTAG 
Sinds januari van dit jaar is Arie-Pieter Schep aangesteld bij Overstag als 
missionair werker. Hij heeft inmiddels allerlei verkennende gesprekken gevoerd en 
zoekt met organisaties naar mooie projecten in de wijk. Helaas kunnen we vanwege 
corona nog steeds niet aan de slag zoals we zouden willen en blijven we wat 
onzichtbaar voor bewoners.  
Er zijn met Kerst en Pasen wel QR-wandelingen/- puzzeltochten georganiseerd 
waar bewoners ook aan meegedaan hebben, maar daarbij ontstaan nauwelijks 
contacten.  
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Op 14 mei mochten we als Overstag in samenwerking met Present, het 
Noorderpoort college en De Smaak van het Noorden maaltijden uitdelen in de wijk 
aan mensen met een Stadjerspas. Hiervoor mochten we gebruik maken van de 
Emmaüskerk. Dit was een mooie gelegenheid om concreet iets te betekenen voor 
de bewoners in Lewenborg. 
Verder zouden we graag met kliederkerk aan de slag willen, en met bijvoorbeeld 
‘koffie drinken met een gesprek’ of gesprekswandelingen; helaas mag dat nog 
steeds niet. 
Wat goed loopt, al vanaf het begin in juni 2020, is de Sportcommunity, ook na de 
onderbreking i.v.m. de lockdown in december. Elke week komt er op 
woensdagavond (van 19:00-20:30 uur) een grote groep jeugd naar het sportveld bij 
de Swoaistee, waar een enthousiast team onder leiding van Isaäc Wolters met ze 
aan de slag gaat. Op een laagdrempelige manier wordt hier iets gedeeld van de 
liefde van Jezus, door met de kinderen en jongeren uit de wijk te sporten en iets uit 
een bijbelverhaal te delen. Door het geven van hedendaagse sportvoorbeelden 
wordt geprobeerd ook wat normen en waarden mee te geven.  
 
Vaak komen er in de loop van de avond een aantal ouders kijken en soms ook 
jongere broertjes of zusjes. Als kernteamleden van Overstag zijn wij sinds kort bij 
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toerbeurt ook wekelijks langs de lijn te vinden met koffie en thee om in gesprek te 
gaan en zo de contacten uit te bouwen.  
 
Ook deze zomer staat er weer een zomersportweek op de agenda van 16 - 20 
augustus, ’s middags en ‘s avonds. We zijn van plan om die week als 
kliederkerkteam daarbij aan te sluiten met een ochtendprogramma. Afhankelijk van 
de ontwikkelingen aan het coronafront hopen we na de zomer meer activiteiten in te 
kunnen plannen. 
 
Namens Overstag, Annie van Dam  
 

 
“Je voelt je een crimineel” 
 
Een overheid die jou wantrouwt, regeltjes rigide toepast en de menselijke maat 
vergeet: asieladvocaten publiceerden er eerder deze maand een bundel over, 
Edona kan er van meepraten. Ze vroeg hier asiel aan, kwam de liefde van haar 
leven tegen, verloor hem aan kanker en probeert nu al 11 jaar een 
verblijfsvergunning te verkrijgen. “Je voelt je een crimineel.” 
 
Haar verhaal zou niet misstaan in de bundel die asieladvocaten eerder deze maand 
aanboden aan de Tweede Kamer en de Raad van State: ‘Ongehoord: onrecht in 
het vreemdelingenrecht’. De bundel toont hoe de Nederlandse overheid 
vreemdelingen regelmatig net zo slecht behandelt als de slachtoffers in de 
toeslagenaffaire. Het eerste punt is dat migranten bij voorbaat worden weggezet als 
oplichters. Het tweede punt is dat de overheid rigide vasthoudt aan regeltjes. Edona 
- kortweg Dona - kan van beide meespreken.  
 
Ze vraagt in 2010 asiel aan in Nederland. In de oorlog in Kosovo is ze - zoals 
zovele vrouwen - verkracht door Serviërs. Dona is nu een schande voor haar 
familie, zeggen haar broers: “Waarom pleeg je geen zelfmoord?” Ze terroriseren 
haar en slaan haar geregeld in elkaar. Als ze op haar werk ook nog bedreigd wordt, 
breekt er iets. Ze vlucht. 
 
Eenmaal in Nederland vertelt ze haar verhaal. Hoe moeilijk ook, met 
posttraumatisch stresssyndroom. Maar de IND gelooft Dona niet en wijst haar 
aanvraag in 2012 af. “Ze dachten dat ik dit verzon.” Ze huilt. “Dat doet zoveel pijn. 
Ik ben een eerlijke vrouw. Ze doen alsof je liegt. Je voelt je een crimineel.” 
 
De rechtbank verklaart Dona’s beroep gegrond. Dat gebeurt niet vaak. Maar de IND 
procedeert door en in 2013 beslist de Raad van State in het voordeel van de dienst. 
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Dat gebeurt wél heel vaak. Niet voor niets is de bundel ‘Ongehoord: onrecht’ ook 
aangeboden aan de Raad van State. De kritiek is dat die te veel meegaat met de 
IND. 
 
Intussen heeft Dona Ylli ontmoet; Kosovaar en vanaf zijn 16de hier. Hij is 
gescheiden, heeft twee dochters en werkt als lasser. Ze toont foto’s van een innig 
gelukkig koppel. Haar handen om zijn gezicht op de ene foto, zijn armen om haar 
middel op een andere. Ze verloven zich. Het noodlot slaat precies 4 dagen voor de 
trouwdag in 2015 toe.  
 
Ylli blijkt uitgezaaide kanker te hebben en is niet meer te redden. Ze kunnen het 
amper geloven. In de maanden daarop verzorgt Dona haar man. Draagt hem op 
haar rug naar de douche om hem te wassen. Nog geen 7 maanden na de bruiloft is 
Ylli dood. “Onwerkelijk. Een slechte film.” 
 
Ylli blijkt veel geld te hebben geleend: voor verbouwing, voor de studie en vakanties 
van zijn dochters, enzovoorts. Het huis wordt verkocht om alle schulden af te 
lossen. Dona staat op straat. Zonder inkomsten. En zonder verblijfsvergunning. De 
procedure voor een vergunning voor ‘verblijf bij partner’ is eerder gestrand op de 
regeltjes. Wie bij een partner hier wil verblijven, moet nog in het land van herkomst 
een ‘machtiging voorlopig verblijf’ aanvragen. Dat heeft Dona niet gedaan; ze 
kende Ylli toen nog niet.  
 
Zo komt ze bij Op ’t Stee in Emmen terecht, de opvang voor asielzoekers in nood 
die in 2018 overgaat naar INLIA. Met alleen nog de foto’s van gelukkige tijden met 
Ylli in de telefoon. Pas een jaar na zijn overlijden lukt het haar om de draad weer op 
te pakken. Ze dient een aanvraag in om hier te mogen blijven op humanitaire 
gronden. Te laat vindt de IND, en wijst de aanvraag in 2017 af.  
 
Het bezwaar, waarin de advocaat ook Dona’s PTSS aanvoert, wordt ongegrond 
verklaard. Voor de IND is PTSS geen ernstige medische toestand. De advocaat legt 
zich er niet bij neer; er loopt een nieuwe procedure. Dona zelf durft ondertussen 
niet te hopen. “Het was beter geweest als ik was gestorven aan corona”, zegt ze. 
Ze is moe, op, ziet geen lichtpuntjes meer. Al heeft ze een goede advocaat en staat 
INLIA haar bij. “Goede, serieuze, mensen”, zegt ze.  
 
INLIA geeft de moed niet op. 
 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 juli t/m 4 september 
2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 18 juni 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 & kerk tijd viering voorganger 

zondag 6 juni 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
Viering PKN 

ds. Jan Wilts 

zondag 13 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

zondag 20 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

dienst o.l.v. parochianen 

zondag 27 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

zondag 4 juli 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Oecumenische 
Viering RK 

pastoor Arjen Jellema 

 

• 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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BEDANKT 
Hierbij wil ik graag de Walfriedgemeenschap hartelijk bedanken 
voor de bloemen die ik op 16 mei rechtstreeks vanuit de viering 
mocht ontvangen. Dank ook aan iedereen die onlangs naar 
mijn gezondheid heeft geïnformeerd. Heel fijn om deel uit te 
uitmaken van deze warme geloofsgemeenschap! 
 
Tini van Rein 

 
KOFFIEOCHTEND IN DE EMMAUSKERK 
Nu de ontwikkeling rondom corona gunstig verloopt, willen wij 
op dinsdag 7 september 2021 weer de eerstvolgende koffie-
ochtend organiseren. Hopelijk zien wij elkaar dan weer. 
Met vriendelijke groet, 
 
Wil, Door en Sien 

 

MOBIELE COLLECTE 

 
Als u zich aanmeldt bij onze penningmeester Aad Stolwijk 
via penningmeester@hildegardparochie.nl, met uw e-mailadres, dan krijgt u van 
Scipio een uitnodiging om de app te installeren op uw mobiele telefoon met een 
instructiefilmpje. Dan wijst het zich van zelf. 
Als u zich aanmeldt dan stuurt hij u verdere instructies en kan zo nodig helpen met 
installeren. 

mailto:reserveren.walfried@hildegardparochie.nl
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TER INSPIRATIE 
 
Wie het land van de stilte binnengaat, het verborgene  
waar je de aanwezigheid mag vermoeden van de levensbron,  
zal zichzelf tegenkomen. 
 
Hij hoort zijn eigen roepen om licht in de chaos die het leven kan zijn, 
maar het roepen keert niet terug als een echo in een kale ruimte. 
 
Wie werkelijk luistert, zal gaan vermoeden  
hoezeer zijn roepen gehoord wordt door een warm hart. 
 
Hij zal de bron van alle werkelijkheid gaan ervaren als een schoot van 
barmhartigheid,  
waarin hij èn geborgen is èn waaruit hij tegelijkertijd te voorschijn moet treden  
in een zelfde bewogenheid om mensen. 
 
Zijn ogen zullen geopend worden voor de tekenen van barmhartigheid om hem 
heen, 
zijn oren voor het roepen van de stem in mensen. 
Zijn mond zal de woorden lispelen, die van die barmhartigheid verhalen,  
zijn hart zal hem brengen tot een lied om het te delen met anderen  
en zijn handen zullen tintelen van de bereidheid om te bouwen aan de stad van 
vrede,  
zijn voeten zullen hem voeren naar anderen om samen op te trekken naar het 
andere land, waar mensen bezield zijn van vuur en vrolijkheid om elkaar… 
 
uit ‘Herademen’ van Henk Jongerius 
 
 
 
 

 
 
 

 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 juli t/m 4 september 2021 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 18 juni 2021. 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 
 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl

