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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  of                       311 1260 
                       Tini van Rein, per e-mail: 
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:               Joop van Dieren                           n.n.b. 
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 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 van de attenderingsservice, stuur dan 

een e-mail naar één 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 in 
de Emmauskerk niet langer verplicht, in de Stefanuskerk nog wel. 

• De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de 
Emmauskerk om 11:15 uur. 

• De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de 

Stefanuskerk om 10:00 uur. 

 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOTHEEKNIEUWS  
Op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en 
de website van PKN gemeente Damsterboord en van de 
Herstelgemeente kunt u alle boeken van de IBL vinden. De nieuwste 
boeken van 2021 worden in december toegevoegd. 
Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen 
m.b.t. het indammen coronavirus is de bibliotheek open op de 
donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur.  

5 september 2021  
12e van de zomer 

Deuteronomium 4,1-2,9-20 Marcus 8,27-9,1 

12 september 2021  
13e van de zomer 

Jesaja 45,20-25 Marcus 9,14-29 

19 september 2021  
1e van de herfst 

Deuteronomium 13,2-638 Marcus 9,30-37 

26 september 2021  
2e van de herfst 

Numeri 11,24-29 Marcus 9,38-50 

3 oktober 2021  
3e van de herfst 

Maleachi 2,10-16 Marcus 10,1-16 
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De basisschoolvakantie is voorbij en we gaan uitgerust verder. Als dat nodig mocht 
zijn, houden we rekening met de 1½ m. afstand tussen personen, mondkapje voor 
en u kunt uw handen reinigen. 
Op de oecumenische zondagen als de viering/dienst in de Emmauskerk is, maken 
wij weer een boekentafel en kunt u ook dan boeken lenen. 
Na een periode van rouw m.b.t. het overlijden van haar echtgenoot is Jacoba van 
Mourik op de donderdagavonden weer aanwezig. We zien u graag komen. 
Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 

 
Maria - Arnold Huijgen 
Icoon van genade 
Uitgeverij: KokBoekencentrum, juni 2021 
Deze heilige maagd Maria wordt grondig en van alle kanten 
beschreven in een protestantse visie, maar ook vanuit het katholieke 
heden en verleden. Luther en Calvijn komen aan bod in verband met 
Maria. En ook de vrij nieuwe visie, dat Maria een Jodin was en dat 
God juist eenvoudigen van geest opzoekt en een bijzondere manier 

heeft om zichzelf aan de wereld kenbaar te maken (door het maagd zijn van Maria) 
Bijbels is dit juist.  
Maar ook niet bijbels gefundeerde katholieke dogma’s, zoals de Onbevlekte 
ontvangenis en Maria ten hemelopneming worden behandeld, omdat die niet door 
Protestanten worden geaccepteerd. Het is daarom te prijzen, dat het Tweede 
Vaticaans concilie niet opnieuw een dogma over Maria formuleerde. Om zo de 
oecumenische samenwerking tegemoet te komen. Zeer de moeite waard om te 
lezen. 
 
Twee geschonken boeken voor kinderen: 

 
Een gesprekje met God - Neaile Donald Walsch 
De kleine ziel en de zon 
Uitgeverij: Milinda Uitgevers B.V., december 2002 
In dit kinderboek is op eenvoudige wijze een gesprek met God weer 
gegeven. Het kind zal ontdekken hoe het is om als zieltje bij God te 
zijn. En vergevingsgezind te leren zijn. (eerder zijn boeken met 
eenzelfde titel uitgegeven voor volwassenen) 
  
Een tweede gesprekje met God Neale Donald Walsch 
De kleine ziel en de aarde 
Uitgeverij: Milinda Uitgevers B.V., april 2006 
Dit tweede kinderboek in eenvoudige taal. Het gaat over geboren 
worden en de banden met God en de beschermengel op aarde. 
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vertrouwen 
 
Een collega van me, ds. René van der Rijst – hij overleed op 18 april van dit jaar – 
schreef een bedachtzaam en fijngevoelig boek over vertrouwen. Het heet: “Het 
geschenk van vertrouwen”. Het verscheen in 2020 bij Kok/Boekencentrum. Dit is 
niet de plek om het hele boek te bespreken, maar ik geef graag de hoofdlijn door. 
 
Die lijn is dat vertrouwen niet iets is wat je kunt maken of herstellen, maar dat 
vertrouwen iets is dat gegeven kan worden. Een ander kan mij vertrouwen geven 
en omgekeerd: ik kan een ander vertrouwen geven. Maar ik kan niet zijn 
vertrouwen in mij creëren. 
 
Daar zitten twee elementen in: 
1. vertrouwen is iets tussen personen. Waar dat niet zo is, gaat het mis. Denk maar 
aan de toeslagenaffaire waar de ervaring van een kundige belastinginspecteur die 
mensen kent vervangen is door een onpersoonlijk rekenmodel dat automatisch 
brieven verstuurt. 
2. vertrouwen gaat niet over wat we zeker weten dat voor elkaar komt, maar juist 
over dat wat je zelf niet in de greep hebt en aan een ander over moet laten. En of 
het goed komt, weet je niet. Het enige is dat je weet dat je vertrouwen kunt geven. 
 
Dat is ook wel van waarde in deze tijd. We willen graag dat alles “opgelost” wordt. 
Maar misschien kan dat niet en is niet alles te repareren. Durven we vertrouwen dat 
we er dan ook met en voor elkaar kunnen zijn? Daarvoor is een levende 
gemeenschap nodig die het met elkaar uithoudt, ook als het tegenzit. Laat onze 
kerkelijke gemeenschappen zo’n gemeenschap zijn. 
 
Van der Rijst citeert in het laatste hoofdstuk een gebed dat aan Franciscus van 
Assisi wordt toegeschreven. Hij verandert daarin iets. Hij verandert daarin de 
woorden “moed” en “wijsheid” door het woord “vertrouwen”. Dat gebed vraagt niets 
van een ander, maar iets van onszelf. Met dat citaat besluit ik deze overweging: 
“geef me het vertrouwen om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me ook het 
vertrouwen om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef met het inzicht om 
het verschil tussen beide te zien”. 
 

Voor u allen een hartelijke groet, ds. Jan Wilts 
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LEZING ‘GROEN GELOVEN IS DUURZAAM DOEN’ 
In de lezing ‘Groen Geloven is duurzaam doen’, op 5 oktober a.s., vertelt Marjolein 
Tiemens-Hulscher hoe het geloof, de schepping en de Bijbel haar inspireren voor 

een levenshouding vanuit verbondenheid met de schepping. 
Met haar verhaal wil ze mensen bij milieubewustzijn brengen. 
Een van de belangrijkste dingen daarbij is dat we ervan 
doordrongen raken dat alles met alles samenhangt. Daarom 
doen de keuzes die we in het dagelijks leven maken zoals, wat 
we eten en waar we het kopen, ertoe. Die keuzes hebben 
invloed op onze medemens en de natuur. Marjolein is een groot 
voorstander van ‘consumanderen’, ook minder consumeren, 
maar vooral anders. In haar lezing zal ze laten zien welke 
keuzes je kunt maken om je eigen ecologische voetafdruk, of 

eerlijke aarde-aandeel, te verkleinen. Niet als doel op zich, maar als een uitdrukking 
van ‘Heb je naaste lief zoals jezelf.’ 
 
Er zijn mensen die al veel ervaring hebben met ‘duurzamer’ leven. Anderen willen 
wel, maar weten niet goed waar te beginnen. Na de pauze kunnen we elkaar 
hierover vertellen en inspireren. Het lijkt vaak klein wat we als consument kunnen 
doen, maar daar moeten we ons niet in vergissen. Paus Franciscus zegt in Laudato 
si’ Men moet niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen. 
Ze hebben een positief effect op de samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit 
effect brengt steeds meer vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds meer 
goedheid. Bovendien brengt dit gedrag ons het gevoel van eigenwaarde terug, 
brengt het ons tot een grotere levensdiepgang, laat het ons toe te ervaren dat het 
de moeite waard is op deze wereld rond te lopen.  
 
Marjolein Tiemens-Hulscher is landbouwingenieur, workshopleider bij Groen 
Geloven en voorzitter van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de 
Raad van Kerken in Nederland. 
 
Zie ook haar website: https://groengeloven.com 
 
Lezing: ‘Groen Geloven is duurzaam doen’ 
Datum: 5 oktober 19.30 uur 
Adres: Nicolaaskerk, Irenelaan 2, 9752 LS Haren 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 oktober t/m 6 november 
2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 september 2021 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

https://groengeloven.com/
mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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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 

12e van de zomer 
5 september 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Myriam 
Oosting 

oecumenische 
dienst 

13e van de zomer 
12 september 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

1e van de herfst 
19 september 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
uitzending Arie 
Pieter Schep 

2e van de herfst 
26 september 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oogstdienst 

3e van de herfst 
3 oktober 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
oecumenische 
dienst 

 

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 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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Bij de kerkdiensten 
Het moderamen kijkt eind augustus naar hoe we met de covidpreventiemaatregelen 
om kunnen gaan in de komende tijd. Dat zal dan via de website en nieuwsbrieven 
bekend gemaakt worden. Tot nadere berichten volgen, werken we nog met 
aanmelding: aanmelding-dienst@damsterboord.nl en houden we het aantal 
kerkgangers beperkt. Maar meer dan welkom om samen te vieren, ook thuis: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 
 
Op zondag 12 september ronden we de kerkdiensten rond het Bijbelboek Leviticus 
af. De lezing is dan Leviticus 26, 3-16 en 44-46. Een taai stuk, maar ook het 
gedeelte waaraan Abel Herzberg het krachtige motto van zijn boek over Bergen-
Belsen: Amor Fati ontleende (vers 44 uit hoofdstuk 26). 
Zondag 19 september: Arie-Pieter Schep werkt al sinds januari als pionier voor 
Overstag, de pioniersplek van Damsterboord. Vanwege de covidmaatregelen is zijn 
“uitzending” voor dit werk uitgesteld. Maar nu kan het eindelijk plaatsvinden. In 
dialoogvorm hopen Arie-Pieter en ik de overweging op te bouwen rond de 
evangelielezing van deze zondag: Marcus 9, 30-37 
Op zondag 26 september is de oogstdienst. Hoe het precies zal gaan, is op dit 
moment nog niet bekend, maar dat het een oogstdienst wordt, voor jong en oud, 
dat is wel het plan. Houdt de berichtgeving op onze website en in de nieuwsbrieven 
in de gaten. 
 
 
agenda gespreksgroepen 
We zien er naar uit elkaar te ontmoeten en een goed gesprek te voeren. Plannen 
zijn er en we hopen dat ze door kunnen gaan. Hieronder vindt u een overzicht. Kom 
gerust een keer kijken om te ontdekken of één van de groepen geschikt is voor u – 
of meldt u aan. Hartelijk welkom! 

 
➢ Gespreksgroep rond de 30 

een gespreksgroep voor jonge mensen over wat voor ons belangrijk is in werk, 
relaties en leven 

 
Aan het werk, vaste relatie, ergens rond je 30e gebeurt het, iets wat lijkt op settelen. 
En dan: wie wil je zijn, hoe sta je in het leven. Wat blijft belangrijk en wat wordt 
belangrijk? 
 
Daarover praten we. Dat doen we in een overzichtelijke groep. Een groep waar we 
echt bij elkaar komen heeft een meerwaarde ten opzichte van alle snelle 
communicatie. Die meerwaarde is tijd: we nemen tijd voor elkaar; die meerwaarde 
is diepgang: we luisteren echt naar elkaar. 
 

mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
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Niet altijd, maar wel geregeld, leidt het gesprek ook tot de vraag of ‘geloven’ iets te 
zeggen heeft over wat in onze gesprekken aan de orde komt. Op een open en 
vragende manier laten we dat dan aan de orde komen. 
 
Onze onderwerpen bepalen we samen. Wie iets in wil brengen om met elkaar over 
te praten, is welkom. Dat kan een vraag of een dilemma, een maatschappelijk punt 
of iets anders. Daarnaast gaan we verder met “de orthodoxe ketter”, geschreven 
door Peter Rollins. Rollins is een Ierse schrijver die zowel theoloog als filosoof is. 
Hij kan ons wel aan het denken zetten met zijn explosieve verhaaltjes. 
 
We zijn nu met ons zevenen. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers. We heten je 
graag welkom. 
 
De eerste keer is woensdag 15 september, 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur in 
Kerkenheem, Noorddijkerweg 12.  
De volgende data zijn: 20 oktober, 10 november en 8 december.  
In 2022: 19 januari, 16 februari en 16 maart. Telkens op woensdag om half acht. 
Vervolg: dat spreken we later af. 
 
Gespreksleider: ds. Jan Wilts. 
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl ; tel 050-2808863 
 
 
➢ Gespreksgroep 50 + 

een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in ons 
leven 

 
Waar gaan we voor, wat vinden we belangrijk, welke vragen houden ons bezig en 
hoe denken anderen daarover? Welke waarden staan voorop, en hoe hangen die 
samen met geloven? 
 
Als leidraad kiezen we ook dit seizoen voor het boekje “Doornse Levenskunst”. Het 
is een klein en handzaam boekje, met korte hoofdstukken (ongeveer 500 woorden). 
Een paar titels van de hoofdstukken: ‘levenskunst’, ‘verzet’, ‘stilte’, ‘verlangen’, 
‘moed’, ‘omgaan met mislukkingen’, ‘ambitie’, ‘eenvoud’, ‘mildheid, ‘woede’, ‘je 
gezegend weten’.  
De hoofdstukken cirkelen rondom drie thema’s ”leven met God”, “leven met onszelf” 
en “leven met anderen” en zijn geschreven door diverse auteurs. De stukjes kunnen 
los van elkaar gelezen worden. 
“Doornse Levenskunst” is leverbaar als paperback (ISBN: 9789043515238; prijs € 
17,50) en als e-boek (ISBN: 9789043515405; prijs € 9,99) 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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Het mooie van dit gevarieerde boekje als leidraad is, dat we er ook makkelijk iets 
van onszelf aan toe kunnen voegen: een stuk uit de krant, een onderwerp dat we 
zelf in willen brengen, een gedicht.  
 
De eerste keer van dit seizoen is op woensdag 29 september, We beginnen om 
20:00 uur en stoppen rond 21.30 uur.  
Locatie: Kerkenheem, Noorddijkerweg 12; daarna op dezelfde tijd en plaats op de 
woensdagen 27 oktober; 24 november; en in 2022: 12 januari; 9 februari en 9 maart 
 
Ds. Jan Wilts leidt deze kring. 
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl ; tel 050-2808863 

 
 

➢ “Een goed gesprek”, (in het Dok)  
voor inwoners van Lewenborg, Ulgersmaborg en omgeving 

 
Sinds twee jaar biedt Damsterboord ook een gesprekskring aan in Het Dok. 
Daarmee willen we een verbinding leggen met de wijk waarvan we deel uitmaken. 
Als het over levensvragen gaat, blijken we veel met elkaar te delen, binnen en 
buiten een kerk, binnen en buiten het geloof en het blijkt van waarde te zijn om 
elkaar bij die vragen te zoeken en te vinden. We gaan er dit jaar mee verder. 
 
De kring wordt aangeboden via het cursusaanbod van het Dok. Vrouwencentrum 
De Boei is zo gastvrij de huiskamer voor ons open te stellen. 
We noemen deze kring “tijd voor een goed gesprek”. 
Wat is dat - een goed gesprek?  

• een gesprek met inhoud: over wat ons ter harte gaat in de maatschappij of het 
leven 

• een gesprek met aandacht: daar hoort luisteren bij en ook elkaar uit laten 
spreken 

• een gesprek met tijd: tijd om je gedachten onder woorden te brengen 

• een gesprek met respect: respect voor ieders inbreng 

• een gesprek met humor: zonder humor geen goed gesprek 

• een open gesprek, eigenlijk geen cursus 
 
Wie kunnen er meedoen? 
* bewoners van Lewenborg en Ulgersmaborg en wat daarnaast ligt 
* mensen die willen luisteren en mensen die willen praten; beide is ook mooi 
* mensen die aan zichzelf niet genoeg hebben 
 
Hoe vaak en met wie? 
* we beginnen op woensdagavond 6 oktober in Het Dok.  

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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Daarna: 3 november en 1 december van 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur. De data 
voor 2022 worden later bekend gemaakt. 
* gespreksonderwerpen kiezen we in onderling overleg 
* gespreksleider is ds. Jan Wilts (Stefanuskerk Noorddijk).  

 
Kosten: € 0,- per keer 
Opgave: via www.wijkcentrumhetdok.nl  
of via: info@wijkcenrumhetdok.nl 
 
➢ Bijbelkring  

een gesprekskring waarin Bijbelverhalen al luisterend naar en pratend met 
elkaar met ons eigen leven verbonden worden 
 

Ds. Bernard Luttikhuis schreef een boekje over gelijkenissen, speciaal voor 
gespreksgroepen. Dat boekje heet: “Tien beelden van hoop, bemoediging en 
troost”. We bespreken dit met elkaar.  
 
En natuurlijk: als één van de deelnemers met een onderwerp komt bespreken we 
dat. Zo hebben in een eerder seizoen enkele aspecten van het jodendom 
besproken, onder meer in de vorm van een boekbespreking van “De verlatene” van 
Carry van Bruggen. 
 
We komen in Kerkenheem bij elkaar. Als dat qua vervoer bezwaarlijk is, meld het 
dan, dan doen we ons best om dat op te lossen. Laat dat dan weten. 
De eerste keer van dit seizoen is op woensdag 22 september, van 11-12:30 in 
Kerkenheem; daarna op dezelfde tijd en plaats op de woensdagen 20 oktober en 
24 november. En in 2022 op 12 januari; 16 februari en 16 maart. 
 
De kring staat onder leiding van ds. Jan Wilts. 
Gegevens boekje: schrijver: Bernard Luttikhuis; titel: “Tien beelden van hoop, 
bemoediging en troost”; ISBN 9789023970835; prijs € 8,90. 
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl; tel: 050.2808863 

 
 

➢ Gesprekskring Engelbert 
voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving 
 

De gesprekskring Engelbert is een kring waarin zowel mensen met als zonder 
kerkelijke achtergrond zich thuis voelen. Wat hen bindt is dat ze het fijn vinden af en 
toe een goed inhoudelijk gesprek te voeren met elkaar. Meestal is dat een 
onderwerp dat één van ons bezighoudt: iets uit de politiek of de actualiteit, een 
gesprek over een boek. Eén of twee keer per jaar kijken we samen naar een film en 
praten daarover na. 

http://www.wijkcentrumhetdok.nl/
mailto:info@wijkcenrumhetdok.nl
mailto:janwilts@damsterboord.nl
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We zijn gewend om in de gastvrije huiskamer van Spoorheem bij elkaar te komen. 
Maar daar passen we niet in zolang we anderhalve meter afstand van elkaar willen 
houden. Daarom gaan we zolang dat nodig is naar een andere locatie, dat is de 
kerk van Engelbert. We zijn blij dat we die mogelijkheid krijgen. 
 
Vanaf 29 september - ongeveer eens per maand op woensdagmiddag in de kerk 
van Engelbert. van 15:00 uur tot ongeveer 16:30 uur. 
gespreksleider: ds. Jan Wilts. 
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl; tel: 050.2808863 

 

➢ Samenkring ’t Roer 
voor mensen met een verstandelijke beperking 

 
Een gezellige kring waarin we verhalen uitwisselen, een spel doen, een 
Bijbelverhaal horen en natuurlijk ook met elkaar lachen! 
Eens in de maand op woensdagavond van 19:00 – 19:45 uur. 
leiding: Christina Huisman, Ammy de Raad, Tineke Brandsma en ds. Jan Wilts 
Opgave bij Christina Huisman, christina.huisman@planet.nl  

 
➢ Pubereetgroepen “Holy Meal” I en II 

voor bovenbouw (I) en voor de onderbouw (II) 
 

De pubereetgroepen komen een paar keer per jaar bij elkaar. We koken en eten 
dan samen.  
Groep I eet in Kerkenheem, Joke Smit en Jan Wilts leiden deze groep. Groep II eet 
in de pastorie met Petra Visser en Jan Wilts. En tussendoor aan tafel praten we 
over dingen die ons bezighouden, van school, of thuis of wat ook. De tijd: 
zondagavond van half zes tot een uur of acht.  
 
Geef je op, dan kijken we in overleg wat de meest geschikte startdata zijn. 
Voor Holy Meal I: stuur een mailtje aan Joke Smit: jokejelle@ziggo.nl. 
Voor Holy Meal II: Petra Visser: visserpetra@hotmail.com  
 
 
➢ Basiscatechese 

voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs of de 
bovenbouw van het speciaal basisonderwijs  

 
In de weken voor Pasen is er een korte catecheseronde. Op maandagmiddag zijn 
leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs welkom in Kerkenheem.  
We beginnen met een kop thee en even bijpraten. Dan bespreken we met elkaar 
een les over een onderwerp dat met kerk en geloof te maken heeft.  

mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:christina.huisman@planet.nl
mailto:jokejelle@ziggo.nl
mailto:visserpetra@hotmail.com
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Zulke onderwerpen zijn: Bijbelverhalen, avondmaal, dopen, de kerkdienst, het orgel 
en zo meer. 
leiding: ds. Jan Wilts; aanmelding: janwilts@damsterboord.nl  
data: 21 en 28 maart en 4 en 11 april - na schooltijd 
 
Alle jongeren die bij Damsterboord ingeschreven staan en tot de doelgroep voor 
Holy Meal of de basiscatechese behoren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. 
Neem gerust een vriend of vriendin mee. 

 
Klusgroep Damsterboord 

We hebben een ad-hoc klusgroep in Damsterboord. 
Zo nu en dan zijn er klussen te doen die niet door de 
kerkrentmeesters alleen geregeld kunnen worden. Dan schrijven we 
onze klusgroep aan, die bestaat uit ongeveer 15 personen. Er wordt 
meestal gewerkt op een zaterdag van tien tot twaalf uur. Alle 
potentiële klussers worden uitgenodigd, wie kan en wil geeft zich op 

voor de klus en helpt mee. Elke klus is in principe eenmalig, voor elke nieuwe klus 
kun je je weer opgeven. De kerkrentmeesters zorgen voor de koffie (en de soep). 
 
Wil je ook op onze lijst? Geef je dan per mail op bij Jan Rienstra: 
j.rienstra@hetnet.nl 
 

   

  

mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:j.rienstra@hetnet.nl
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“Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer.” 
 
Jarenlang waren ze onderweg naar veiligheid en vrijheid: 
Sara en haar twee jonge kinderen. Te voet over 

bergketens, door de sneeuw. Slapen in greppels. Mannen van je lijf zien te houden. 
Soms een tijdje werken om geld te verdienen voor de volgende etappe. En dan 
weer door, op de vlucht voor geweld en uithuwelijking.  
 
Het beeld dat haar het meest bij is gebleven? De dode man, bevroren langs het 
pad. Of de man met de bevroren voeten die ze urenlang voortduwen? Nee: het 
gezicht van de vrouw die hen gastvrij opneemt. “Een engel”.  
 
Sara en haar kinderen komen daar aangestrompeld, haar zoontje met een paar 
bevroren tenen. Ze zijn de bergen over, eindelijk in Turkije. Al dagen lopen ze. Ze 
moeten even op adem komen. “We kwamen van de hel in de hemel. Die vrouw gaf 
ons thee, eten, kleding. Goot lauw water over de bevroren tenen van mijn zoontje. 
Haar gezicht vergeet ik nooit.”  
 
De episode is ongeveer op de helft van de vlucht. Het verhaal van Sara, haar 
zoontje en haar dochtertje begint een paar jaar eerder in de bergen in Afghanistan. 
Sara is in Iran opgegroeid, maar is voor haar man naar Afghanistan verhuisd. Ze 
krijgen twee kinderen, zijn gelukkig. Maar een leven is hier goedkoop. Haar man 
wordt doodgeschoten. 
 
Zonder man is ze onbeschermd. En als moeder heeft ze niks te zeggen over haar 
kinderen, daar gaat de schoonfamilie over. Sara wil zelf bepalen hoe haar kinderen 
opgroeien, ze wil dat ze straks naar school kunnen. Ook dochtertje Ilana. De 
schoonfamilie heeft andere ideeën. Zoontje Yanis wordt uitgescholden, mishandeld. 
Zijzelf ook.  
 
Vlucht in de nacht 
Sara besluit met haar kinderen van vijf en twee jaar oud terug te gaan naar haar 
ouders in Iran. Ze ontsnapt in het holst van de nacht, het spaargeld van haar man 
onder de boerka. Buiten het gehucht houdt ze met een smoes een vrachtwagen 
aan. Ze doet zich voor als de oma van de kinderen, op weg naar de begrafenis van 
hun moeder. Ze heeft immers een smoes nodig om met de kinderen te kunnen 
reizen.  
 
Bovendien: jonge vrouwen zonder man worden verkracht, misschien zelfs 
vermoord. Ze smeert modder op haar handen en voeten om haar jonge huid te 
verbergen. Loopt krom en praat krakend. De kinderen vertelt ze dat het een spel is.  
 



 
 
 
 

16 

In de volgende plaats weet ze een man met een oude auto te charteren voor de 
reis naar de grens. Negen dagen doen ze erover. Daar verzint ze een nieuwe 
smoes om de grens over te komen. “Mijn man is de grens over en ik weet niet hoe 
ik en de kinderen nu verder komen. De smokkelaar zou eerst mijn man meenemen 
en dan ons, maar hij is niet meer teruggekomen.”  
 
Een oude man regelt een smokkelaar. Nog dezelfde nacht worden ze overgebracht 
en na een dag of drie komen ze aan vlakbij Teheran, vlakbij haar ouders. Sara telt 
haar zegeningen. Het was een moeilijke reis, maar haar listen hebben gewerkt: “Ik 
ben gelukkig niet verkracht.” En nu komt ze thuis.  
 
Maar het weerzien met de ouders slaat de bodem onder haar voeten weg.  
 
‘De kinderen van die mensen’ 
“Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer”, zegt haar moeder. Ze vraagt niet hoe het 
met Sara en de kinderen is. Integendeel. Ze vraagt waarom Sara ‘de kinderen van 
die mensen’ heeft meegenomen. “Mijn wereld stortte in”, vertelt Sara door haar 
tranen heen. Haar ouders zijn bang dat de schoonfamilie hén iets aan zal doen. 
Vader gaat onderhandelen en sluit een akkoord: Sara wordt uitgehuwelijkt aan haar 
zwager. Die al een vrouw en zes kinderen heeft.  
 
Voor de tweede keer vlucht Sara met haar kinderen weg.  
 
Binnenkort volgt het tweede deel van het verhaal van Sara en haar kinderen. Dan 
leest u hoe het verder gaat; over illegale naaiateliers en mandenverkoop en de 
vlucht, te voet, over de bergen die Iran van Turkije scheiden. 
NB: de namen zijn omwille van de privacy van de kinderen gefingeerd. 

 

 
 

Foto 1: berggebied in Afghanistan   Foto 2: Sara kan nu in vrijheid kiezen 
wanneer ze naald, draad & schaar op 
wil pakken. 
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Verslag van de 
zomerweek van 
Overstag en programma voor daarna 
 
De zomerweek 
Zes weken lang waren er volop kinderactiviteiten vanwege 50 jaar Lewenborg. De 
zomerweek van Overstag stond in de laatste week van de zomervakantie op het 
programma van de “Onvergetelijke zomer”. Het overkoepelende thema van de 
zomerweek was: “Priceless” oftewel je bent goed zoals je bent. Het sportveld en het 
plein van de Swoaistee mochten we hiervoor gebruiken. Als je erlangs bent 
gekomen kan het je haast niet ontgaan zijn want het was elke dag een drukte van 
belang. Ook stond er een grote witte tent die we van de Oude Bieb mochten 
gebruiken en picknickbanken van Het Dok. Het enthousiasme van de leiding werkte 
aanstekelijk, zodat je overal vrolijke gezichten tegenkwam van zowel de ouders die 
bleven kijken als de kinderen die volop actief waren.  
Dankzij contacten met Stichting Present is er een groep van ca. 25 enthousiaste 
mensen van World Servants ook in die periode actief aan de slag gegaan in de wijk 
Lewenborg. 
Zij zijn op allerlei manieren behulpzaam geweest in de wijk en hebben bijvoorbeeld 
geklust, tuinen opgeknapt, poffertjes gebakken en nog veel meer: 
https://www.sikkom.nl/jonge-helden-uit-heel-nederland-knappen-vervallen-
kinderboerderij-lewenborg-op-bouwen-aan-verandering/  
Kidsclub  
Elke ochtend was er kidsclub voor jongeren tot 10 jaar. Deze werd geleid door 
jongeren van World Servants. De eerste ochtend telden we al ruim 20 enthousiaste 
kinderen. Er werden liedjes gezongen met soms gekke dansjes erbij, een verhaal 
verteld, soms uit de bijbel en soms met een bijbels thema, gesprekjes gevoerd en 
geknutseld. En natuurlijk was er limonade en wat lekkers.  
De laatste dag werd het verhaal van de barmhartige Samaritaan verteld en ging het 
erom dat je altijd voor iemand waardevol kunt zijn. Er was er een speurtocht met 
een ‘verborgen’ opdracht. Drie mensen langs de route hadden hulp nodig en de 
vraag was of de kinderen alleen oog zouden hebben voor de speurtocht. Als je in 
Lewenborg onderweg je sleutels verliest, van je fiets valt of als je bal in het water 
valt, dan kun je op heel veel hulp rekenen! 
Sportcommunity 
’s Middags en ’s avonds was er sport en spel o.l.v. de Sportcommunity van 
Overstag en jongeren van Next Move. Ook daar was het een drukte van belang. 
Toen ik aankwam fietsen op de 2e dag was er een groep fanatiek bezig met “hoepel 
veroveren”. Het deed mij denken aan boompje verwissel van vroeger. Sommigen 
waren wat afwachtend, maar de echte durfals namen soms grote risico’s bij het 

https://www.sikkom.nl/jonge-helden-uit-heel-nederland-knappen-vervallen-kinderboerderij-lewenborg-op-bouwen-aan-verandering/
https://www.sikkom.nl/jonge-helden-uit-heel-nederland-knappen-vervallen-kinderboerderij-lewenborg-op-bouwen-aan-verandering/
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wisselen van hoepels en zorgden zo voor extra spanning en hilariteit. Ook hier was 
elke dag een Bijbelverhaal het uitgangspunt. Daaraan vastgekoppeld werden 
groepjes gemaakt en in die groepjes werd verder doorgepraat over wat er te zien 
en te horen was geweest. 
Er was een vast clubje kinderen dat elke dag meedeed, verder zagen we zo de hele 
week door ook regelmatig nieuwe gezichten.  
We hopen dat iedereen het net zo naar zijn zin gehad heeft als wij. 
 
N.B. foto’s van de activiteiten staan op de bladzijde 19 en 20. 
 
 
Programma voor de komende tijd: 
De Sportcommunity is weer elke woensdagavond vanaf 19:00 uur actief op het 
veld bij de Swoaistee. Jongeren vanaf 12 jaar zijn hier welkom. 
 
Kliederkerk staat op zondag 26 september van 11:00-13:00 uur op het 
programma. De eerste keer zal dat nog buiten bij het sportveld van de Swoaistee 
zijn. Hierbij zijn jong en oud welkom. We gaan dan samen aan de slag rondom het 
thema “vertrouwen” waarbij Bijbelverhaal over de kleine David en de reus Goliath 
centraal staat. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. 
Op zondag 28 november van 11:00-13:00 uur is de volgende kliederkerk 
gepland met het thema “toekomstdromen”. Het verhaal van Jozef is dan het 
uitgangspunt. We zijn dan welkom in Het Kompas.  
Als je wilt opzoeken wat kliederkerk precies inhoudt kijk dan even op de website 
van Overstag: https://overstag-lewenborg.nl/activiteiten/ 
Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden wip dan gewoon even langs en kijk wat je 
ervan vindt. En neem ook je (groot)ouders, buurman of buurvrouw, broertje of zusje 
mee, want iedereen is welkom en voor elke leeftijd valt er wat te beleven! 
We zien je graag op het sportveld of bij kliederkerk, 

 
Isaäc, Arie-Pieter, Judith, Jolanda, Mayke en Annie 

 
 

https://overstag-lewenborg.nl/activiteiten/
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THEOLOGISCHE VERDIEPING GRONINGEN 
 
 

 
20 september 2021 - Informatieavond Cursus  
Wil je een mooie, veelzijdige cursus volgen? Kom dan op 20 september 2021 om 
19.30 uur naar het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 in 
Groningen. 
Ds. Bert van der Woude uit Winschoten, cursusleider, informeert je over deze 
boeiende cursus. Ook oud-cursisten zijn aanwezig en je hebt volop gelegenheid 
vragen te stellen.  
Alvast meer weten? Raadpleeg dan onze website www.tvg-groningen.nl  
27 september 2021 - Oriëntatiecursus Theologische Verdieping Groningen 
Theologische Verdieping Groningen (TVG) is een 3-jarige cursus over verbreding 
en verdieping in geloof en samenleving. Je kunt op drie avonden kennismaken met 
deze cursus. 
Je krijgt informatie over de vakken en ontmoet de docenten. Zo krijg je een goed 
beeld wat de cursus voor je kan betekenen. Er is volop gelegenheid voor gesprek 
en discussie. Vooropleiding is niet nodig, wel een gezonde nieuwsgierigheid.  
De oriëntatiecursus kost € 25.  
De lessen zijn op de maandagavonden 27 september, 4 en 11 oktober 2021 van 
19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te 
Groningen. 
Meer informatie of aanmelden: kijk op de website: www.tvg-groningen.nl 
 
25 oktober 2021 - Start 1e jaarscursus Theologische Verdieping Groningen 
Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus 
Theologische Verdieping Groningen. De cursus heeft een gevarieerde opzet en een 
breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken 
wat je geloof kan verdiepen.  
 
Het eerste jaar bestaat uit 25 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: 
Oude Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, 
Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Tijdens de lessen is er volop 
gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Deze cursus kost € 200.  
De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk 
Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. 
Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl 

http://www.tvg-groningen.nl/
http://www.tvg-groningen.nl/
http://www.tvg-groningen.nl/
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Open Colleges over Johann Sebastian Bach  
start op 27 september 2021 
 
Heb je zin in het volgen van interessante Open Colleges? 
Meld je dan aan bij Theologische Verdieping Groningen voor 
vier avonden over het leven en werk van Johann Sebastian 
Bach.  
 
Bachkenner ds. Theo van Beijeren uit Roden geeft de colleges. Wim van de Laar 
uit Hoogezand sluit de serie af met een orgelconcert.  
 
Wanneer: 27 september, 11 en 25 oktober en 8 november 2021 
Locaties: colleges: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, 
Groningen  
concert:    Magnuskerk, Kerkbrink 1, Anloo 
Tijd:      19.30 – 22.00 uur 
Kosten:   € 40,- 
Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr. 
 
Meer informatie en aanmelden via de website www.tvg-groningen.nl. 
 
Voor uw en onze veiligheid houden we ons aan de coronamaatregelen. 
 
foto: Magnuskerk in Anloo  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 oktober t/m 6 
november 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 
september 2021. 
Per email: kopij@damsterboord.nl 

http://www.tvg-groningen.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. Emmauskerk (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 is er 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 begeleiding 

5 sept. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Myriam 
Oosting 

Henk 
Velthuizen 

12 sept. 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering  
pastoor Arjen 
Jellema 

Trevor 
Mooijman 

19 sept. 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Hilda 
van 
Schalkwijk 

Rolf 
Wassens 

26 sept. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

dienst o.l.v. 
parochianen 

Henk 
Veldhuizen 

3 okt. 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. Jan Wilts  

 
Alle diensten zijn in de Emmauskerk en beginnen om 11:15 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
Aanmelden is in de Emmauskerk niet meer verplicht, maar wij vragen u zich wel te 
registreren bij binnenkomst.  
Voor de regels bij de gastdiensten van Damsterboord verwijzen wij u naar de 
website www.damsterboord.nl 
 
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 de website van de Hildegardparochie (hildegardgardparochie.nl) en de 
nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws. 
 

 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde lopend van 3 oktober t/m 6 november 
2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 september 2021. 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

http://www.damsterboord.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
http://www.hildegardparochie.nl/
mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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VANUIT DE WALFRIEDRAAD 
De laatste vergadering ging het vooral over afscheid nemen van een 
aantal vrijwilligers.  

 

• Jan Janssens stopt na vele jaren als coördinator bij uitvaarten. Hij heeft dit werk 
met grote inzet gedaan en daar mogen we dankbaar voor zijn. Gelukkig heeft 
hij toegezegd een opvolger nog te zullen inwerken. 

• Rudy Kikkert heeft lange tijd de jongerencatechese geleid, de laatste jaren 
samen met Sheraya Scholma. We hebben ze vaker dan één keer gezien in een 
jongerenviering. Hopelijk kan dit binnenkort weer opgepakt worden.  

• Ronald van Nimwegen is gestopt als budgethouder na vele jaren van trouwe 
dienst aan onze financiën. Gelukkig is voor hem al een opvolger; te weten Joop 
van Dieren. Hij wordt later aan u voorgesteld. 

• Hanneke Meijer is al een tijdje geleden gestopt als dirigent van het 
Emmauskoor. U heeft daar waarschijnlijk nog niets van gemerkt omdat dit 
samenviel met de Covid 19 uitbraak en omdat zij zich nog wel heeft ingezet 
voor het kleine koortje, dat in het coronatijdperk mocht zingen. Ook voor het 
Emmauskoor is een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Cas 
Straatman. 

• Als laatste moeten we afscheid nemen van Frans Haverkort. Hij verzorgde 
jarenlang, later met zijn vrouw Diet, de Actie Kerkbalans. 
 

We plannen een afscheid in stijl in de dienst van zondag 26 september, waarin we 
al deze mensen van harte zullen bedanken voor hun inzet.  
U begrijpt dat als we onze gemeenschap draaiende willen houden dat er dringend 
nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Zonder vrijwilligers kunnen we geen kerk zijn. 
 

Namens de Walfriedraad, Lexia Koch-Hoogma 
 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIECATECHESE EN VORMSELCATECHESE 
Dat was even schrikken in juni toen de Coronabesmettingen plotseling heel sterk 
stegen! We hadden juist in Vierkant aangekondigd dat we in het komend 
parochiejaar weer willen proberen de catechese voor de Eerste Heilige Communie 
en voor het Vormsel weer op te starten! En dat willen we nog steeds graag. 
Gelukkig daalt het aantal besmettingen weer. En ziet het er naar uit dat onze 
plannen door kunnen gaan. 
 
In september worden de uitnodigingen verstuurd aan ouders van kinderen die in 
aanmerking komen voor de catechese. Als u in september geen uitnodiging 
ontvangt, terwijl u dat wel verwacht had, wilt u dan vóór 10 oktober contact met ons 
opnemen?  
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Op basis van het aantal opgaven maken we in oktober de planning voor 
ouderavonden en catechesebijeenkomsten. Als u uw kind voor EHC- of 
Vormselcatechese opgegeven hebt, ontvangt u eind oktober of begin november 
meer informatie over de bijeenkomsten.  
 
We hopen dat veel kinderen en tieners zich zullen opgeven en kijken uit naar de 
ontmoeting met u en jullie allen! 
 

een hartelijke groet van pastoor Jellema en pastor Myriam 
 

SYNODALITEIT 
Alle gedoopten vormen samen de Kerk, met Christus aan het hoofd 
en de bekleders van de ambten als leiders van de zichtbare Kerk op 
aarde. Dit laatste zeg ik er bewust bij, omdat ‘samen Kerk’ ook wel 
eens de connotatie heeft dat paus en bisschoppen wel gemist 
kunnen worden. Dat alle gedoopten een eigen verantwoordelijkheid 

hebben is nog niet helemaal tot iedereen doorgedrongen. De Kerk wordt geleid 
door paus en bisschoppen, maar zíj zijn niet de Kerk.  
Paus Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak van alle gedoopten. Tijdens de 
laatste synodes over het gezin en over de jongeren heeft hij heel bewust de inbreng 
van gezinnen en de jeugd gezocht. En de gewone bisschoppensynode van 2023 
wil hij in het teken stellen van synodaliteit. Hij zoekt naar wegen om alle gedoopten 
te laten meepraten. En hij noemt dat de synodale weg. Het wordt een proces van 
onderop, te beginnen in de bisdommen, hoewel … het wordt wel centraal 
aangestuurd! 
Het gaat er de paus om dat we samen luisteren naar de Heilige Geest en de 
tekenen van de tijd juist verstaan. Synodaliteit is niet een democratisch proces 
zoals we dat in de politiek kennen en waarbij de meerderheid van stemmen bepaalt 
wat het beleid wordt. Het meepraten van de clerus en van alle gelovigen moet zich 
verhouden tot de traditie en de leer van de Kerk. We houden aan wat Christus ons 
heeft meegegeven en wat we doorheen de geschiedenis als essentieel hebben 
onderkend als ons geloofsgoed (depositum fidei).  
Om me een beetje te verdiepen in deze aanpak heb ik onlangs twee documenten 
gelezen van de Internationale Theologische Commissie: ‘Synodaliteit in het leven 
en de missie van de Kerk’ (2018), en ‘Sensus fidei in het leven van de Kerk’ (2014). 
Sensus fidei betekent geloofszin. Het gaat om de ware interpretatie van wat God 
heeft geopenbaard en wat Hij wil met de Kerk en de wereld. Paus Franciscus zet 
een tocht uit, en wij kunnen aan deze tocht deelnemen. Ik kom er in het komende 
jaar op terug en we zullen zien hoe we het gestalte gaan geven. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 


