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541 2115
541 3364

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.
Met een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste
Rotonde online staat op de website.

ROTONDE NIEUWSBRIEF
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
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.
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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
zondag 7 november 2021
8e van de herfst
zondag 14 november 2021
9e van de herfst
zondag 21 november 2021
10e van de herfst
zondag 28 november 2021
1e van de Advent
zondag 5 december 2021
2e van de Advent

Leviticus 19,1. 9-18

Marcus 12,28-34

Exodus 30,11--‐16

Marcus 12,38--‐13,2

Sefanja 1,14--‐2,3

Marcus 13,14--‐27

Zacharia 14,4-9

Lucas 21,25-31

Maleachi 3,1-4

Lucas 3,1-6

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 december t/m 5
februari 2022, dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19
november 2021
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl
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INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK
Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen
m.b.t. het indammen van het coronavirus is de bibliotheek open
op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, behalve in de
basisschoolvakanties. We houden rekening met de 1,5 meter
afstand tussen personen en u kunt uw handen reinigen.
Uitgezonderd de schoolvakanties, Witte Donderdag en
Hemelvaartsdag

Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we
weer een boekentafel en kunt u dan ook boeken lenen.
Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de
eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.
Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/
Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle
boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Bibliotheeknieuws
Zondag 7 november, als er weer een oecumenische viering in de Emmauskerk is,
willen wij een boekenverkoop organiseren. We hebben veel religieuze boeken
gekregen en gedateerde uitgaven uit de boekenkast doen we ook in verkoop. Er is
dan geen uitleenmogelijkheid.
Deze keer kunt u voor 50 cent een boek kopen.
De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van nieuwe boeken. In de
eerstvolgende Rotonde zullen we u informeren over het bedrag, dat het heeft
opgeleverd.
Komt allen, dan hebt u genoeg te lezen om de winter door te komen.
Coronamaatregelen zijn niet meer nodig.
Ineke Siersema en Jacoba van Mourik

KRINGLOOPWINKEL GRONINGEN VOOR STICHTING RED EEN KIND
Aan de Energieweg 7 in Groningen vind je een prachtige kringloopwinkel van
Stichting Red een Kind. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag is deze winkel
geopend van 10:00 - 17:00 uur. Een bezoek aan de Kringloop voor Red een Kind is
een avontuur. Je weet wel waar je start, maar wat je onderweg tegenkomt is
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verrassend! Elke week is het aanbod weer anders. Je gaat zeker met wat leuks
naar huis en tegelijkertijd steun je het goede doel.
Vrijwilligers
De winkel wordt volledig gerund door vrijwilligers. Zonder hen is er geen draaiende
winkel. Er is op dit moment een gezellig en gevarieerd team wat wij graag zouden
willen uitbreiden. Het team is onderverdeeld in diverse groepen, denk daarbij aan
kassa, magazijn, boeken, speelgoed enzovoorts. Je kunt zelf aangeven waar je
interesses liggen. Bovendien zijn de werkdagen naar eigen keuze in te plannen en
is het leuk voor de sociale contacten. Kom bijvoorbeeld één dag per twee weken of
één dagdeel per week.
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor Stichting Red een Kind? Dan horen wij graag
van je. Een dagje meedraaien om te ontdekken of dit wat voor je is, is uiteraard ook
mogelijk. Je kunt hiervoor contact opnemen met Adrie Poortman via 0610100028.
Inbreng
Ook zonder inbreng geen draaiende winkel. Ruim je binnenkort je boekenkast,
kledingkast en dergelijke op? Of heb je apparaten die je niet meer gebruikt? Denk
aan onze kringloopwinkel en levert het in! Dat kan van donderdag t/m zaterdag van
10:00 - 16:30 uur. De inbreng kan via een aparte ingang aan de straatkant van het
pand. Daar kun je gemakkelijk je auto voorrijden en dan staan onze vrijwilligers
klaar om de spullen aan te nemen.
Stichting Red een Kind
De opbrengst van de verkoop gaat naar stichting Red een Kind. Deze stichting
geeft toekomst aan kinderen in armoede door hen te helpen op de plek waar ze
wonen. Het kind staat centraal in deze aanpak, maar de familie en de hele
omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. Op dit
moment strijdt Red een Kind tegen armoede in Burundi, Malawi, Oeganda,
Rwanda, Zuid-Soedan, Ethiopië, Congo (DRC) en India.
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Een nieuwe Bijbelvertaling. U hebt het nieuws vast meegekregen. De koning kreeg
het eerste exemplaar.
In 2004 was ik erbij. In de Doelen in Rotterdam, waar
het eerste exemplaar aan koningin Beatrix werd
uitgereikt. Een lector uit mijn vorige gemeente was
mee, want ik had twee kaarten gekregen.
Ik beleef zulke gebeurtenissen als levende
geschiedenis: in 1637 de Staten Vertaling, de eerste
geautoriseerde Nederlandse vertaling. Geautoriseerd
niet door de kerk, maar door de overheid (StatenGeneraal). Het eerste exemplaar uit 1637 waaraan alle
volgende drukken geijkt werden, werd bewaard in
Leiden. De kist waarin hij lag is er nog steeds, als
museumstuk in het Catharijne Convent. Meer dan 300
jaar was het de protestantse kerkbijbel (en het is er
nog één van). In 1951 kwam een opvolger: de Nieuwe
Vertaling. En net iets meer dan 50 jaar later had die alweer een opvolger nodig: de
Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Met dit historische besef zat ik in Rotterdam, deel
van een lange geschiedenis.
Maar nu bekeek ik het meer vanaf de zijlijn. Al wat langer denk ik: waarom maken
we ons eigenlijk zo druk over vertalingen? De enige echte vertaling zal nooit
bestaan, al was het maar omdat er geen echte originele brontekst is. Een snippertje
hier, een oude rol daar, een vel perkament met doorhalingen en verbeteringen in de
marge. En: of je schrijft in het Grieks alles met hoofdletters, of alles met kleine
letters, maar niet af en toe een hoofdletter tussen de kleine. Dat is in het Grieks
geen stijl.
We kunnen een woord of een zin niet precies zo definiëren dat de waarheid er
onontkoombaar mee vastgelegd wordt. Het gaat niet om de afbakening van de
tekst, maar om de openheid ervan – wat kan de tekst geven aan wie ontvankelijk
hoort? Dat realiseer ik me denk ik meer dan in 2004. Misschien komt dat ook wel
door de kloosterbezoeken die ik af en toe breng. Daar (Maria Toevlucht in Zundert)
wordt uit de Willibrordvertaling (1975) gelezen. Ook een mooie vertaling, maar dat
is mijn punt hier niet. Het punt is, dat ik erin veranderd ben door de lector daar die,
laten we zeggen een moeilijk stuk van Paulus of een lyrisch vers uit Hooglied, zo
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leest dat ik me met oor en hart en hoofd in verbinding voel komen met ‘heilige’
schrift. Dan gaat het niet om een waarheid die door de letters omsloten wordt, maar
door het klinken van de taal vrijgegeven wordt – zo dat ik geraakt word. Het gebeurt
daar, net zoals het me soms overkomt in onze eigen Stefanuskerk. Niet de tekst
dus, maar juist het loskomen daarvan.
Vanaf de zijlijn dus dit keer. Niettemin: van harte aanbevolen die Nieuwe Vertaling
(NBV21 is de naam) – we kregen van het Nederlands Bijbelgenootschap een
exemplaar voor onze Stefanuskerk en we zullen eruit horen – dat wat we horen ons
hart mag verlichten, in elke kerk en in elke vertaling,
met een hartelijke groet voor u allen, Jan Wilts

notities bij de overweging
* de Statenbijbel uit 1637 is volledig gedigitaliseerd, zowel de Bijbeltekst als alle
aantekeningen – zie https://www.bijbelsdigitaal.nl/statenvertaling-1637/
* de kist (met sleutels!) waarin het eerste exemplaar van de Statenvertaling
bewaard werd: https://adlib.catharijneconvent.nl/Details/collect/40263
* de Willibrordvertaling is online te lezen:
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat ernaast vindt u de
gereviseerde weergave van de oude Latijnse vertaling van Hiëronymus (Vulgaat)
* Voor de NBV21 is een complete website beschikbaar met allerhande
achtergrondinformatie: https://nbv21.nl/ – één voorbeeld: Genesis 1:3; daar stond
in 2004:
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
in de versie van 2017
God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.
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STEFANUSKERK

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 kerkdienster
zondag
8e van de herfst
7 november
9e van de herfst
14 november
Gedachteniszondag
21 november
eerste van advent
28 november
tweede van advent
5 december

aanvang en kerk
11.15 uur
Emmaüskerk
10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Stefanuskerk

voorganger
pastor Myriam
Oosting

informatie
oecumenische
dienst

ds. Jan Wilts
ds. Jan Wilts

gedachtenis der
gestorvenen

ds. Jan Wilts
ds. Jan Wilts

oecumenische
dienst

Bij de kerkdiensten
Het coronaprotocol is iets aangepast. Het is niet meer nodig een mondkapje te
dragen bij binnenkomst en vertrek in en uit de kerk. We blijven wel uitgaan van
anderhalve meter afstand van elkaar en een beperkte bezetting van de kerk. Er zijn
15 banken open, waar ongeveer 30 mensen kunnen plaatsnemen.
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Opgave voor donderdagavond via aanmelding-dienst@damsterboord.nl ; wie geen
mailadres gebruikt, kan bellen: 06-50589117.
En we blijven ervanuit gaan dat we samen vieren: in kerk en huis. Alle diensten zijn
live te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843. De liturgie wordt
wekelijks van tevoren op onze website geplaatst.
Op zondag 21 november gedenken we wie gestorven zijn. We kunnen de
gedachteniszondag niet vieren als in andere jaren. Onder meer betekent dat dat er
niet heen en weer gelopen kan worden in de dienst om kaarsen aan te steken. Op
dit moment zijn er negen overledenen uit of rond onze gemeente die we zullen
gedenken. Voor hun familie wordt plaats gemaakt.
Er blijft ook plaats over voor andere kerkgangers, dus meldt u gerust aan.
Een kerkenraadslid zal de kaarsen aansteken. Er is geen gelegenheid om
waxinekaarsen aan te steken. Er zal één grote kaars extra zijn voor allen die we
willen gedenken. Als u wilt dat daarbij een naam genoemd wordt, nodig ik u van
harte uit die naam voorafgaand aan de kerkdienst aan me door te geven – ik zal
dan die namen hardop noemen in de dienst. Stuur gerust een mail of laat het op
een andere manier weten.
De lezing is die van Allerheiligen: Matthéüs 5, 1-11.
Na afloop hopen we samen met de gasten die uitgenodigd zijn in Kerkenheem
koffie te drinken.
Op zondag 28 november begint advent. Daarover hoort u later meer. De werkgroep
liturgie bereidt de advent voor met aandacht voor muziek, poëzie en beeldende
kunst.

agenda gespreksgroepen
woensdag
woensdag
woensdag
zondag
woensdag

10 november
24 november
24 november
28 november
01 november

20.00 uur
11.00 uur
20.00 uur
17.30 uur
20.00 uur

Kerkenheem
Kerkenheem
Kerkenheem
Kerkenheem
Het Dok

gespreksgroep 25+
Bijbelkring
gespreksgroep 50+
pubereetgroep II
“een goed gesprek”

De volgende data voor de Samenkring en de gespreksgroep Engelbert worden nog
vastgesteld.

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
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VANUIT OVERSTAG
Eindelijk was het dan zover en stond zondag 26
september de eerste kliederkerk op het programma.
Wij hebben ‘kliederkerk’ omgedoopt naar “Samen
ontdekken!” omdat we met elkaar, jong en oud, op
ontdekkingsreis gaan.
Deze keer was het thema “Vertrouwen” en stond het
Bijbelverhaal van David en Goliath centraal. We
hadden het buiten georganiseerd bij de voetbalkooi van
de Swoaistee zodat we gemakkelijk te vinden zouden
zijn. De Sport community is hier immers elke
woensdagavond actief en ook de kidsclub in de
zomerweek was hier te vinden.
Na het opbouwen konden we al snel de eerste kinderen en (groot)ouders
verwelkomen.
Het was natuurlijk prachtig weer en na de koffie, thee en limonade kon iedereen
aan de slag met de verschillende activiteiten.
Er was van alles te doen: Happy Stones of een katapult maken. Ook was er een
parcours dat je geblinddoekt kon lopen met aanwijzingen van je begeleider. Je
moest erop vertrouwen dat die je de goede aanwijzingen gaf naar het eindpunt. Dat
was lang niet altijd makkelijk.
Soms was het lastig een onderdeel te kiezen maar gelukkig was er tijd genoeg om
meerdere dingen te doen.
Het verhaal werd vervolgens door Arie-Pieter verteld in de rol van David. Hij wilde
het opnemen tegen de reus en nam de kinderen mee in zijn verhaal. Ze hingen aan
zijn lippen en hebben met elkaar de reus Goliath omvergegooid.
Tot slot was er soep met broodjes. Er werd flink gegeten, vooral de schuddebuikjes
waren favoriet als beleg en niet alleen bij kinderen. Aan elke tafel was iedereen
volop met elkaar in gesprek en werden nieuwe contacten gelegd.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde eerste “Samen ontdekken!”
De volgende keer is het thema “Toekomstdromen”, daarbij staat het verhaal van
Jozef de dromer centraal. Dan organiseren we het in ‘t Kompas en wel op zondag
28 november, ook van 11-13 uur.
We hopen dat weer net zoveel enthousiaste mensen ons weten te vinden.
Judith, Mayke, Arie-Pieter, Isaäc en Annie
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enkele foto’s van 26 september Samen ontdekken!

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 december t/m 5 februari
2022 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 november 2021.
Per email: kopij@damsterboord.nl

12

BLOEMENGROET
“En de bloemen gaan deze zondag naar…” Elke zondag
wordt deze zin uitgesproken en dit gebaar wordt zeer op prijs
gesteld. Misschien ben u één van de mensen die de bloemen
heeft mogen ontvangen. Misschien ben u één van de mensen
die ervoor heeft gezorgd dat er een boeket in de kerk staat.
De diaconie stelt het op prijs als u één of twee keer per jaar in
een boeket zou kunnen voorzien. Dat mag een boeket zijn
wat u zelf koopt (en meeneemt of afgeeft), maar u mag ook
een bijdrage aan de diaconie overmaken zodat de diaconie
voor de bloemen in de dienst zorgt. U kunt uw interesse
kenbaar maken via diaconie@damsterboord.nl.
Voor diegenen die nu al deelnemen aan het bloemenrooster: hartelijk dank! U hoeft
niet te reageren als u hiermee door wilt gaan. Mocht u willen stoppen of minder
vaak voor de bloemen willen zorgen, laat het ons dan weten.
Ook in de afgelopen periode hebben we een bloemengroet mogen geven. De
bloemen zijn gegaan naar dhr. J. Vedelaar, dhr. J. Haan, Mevr. J. Noordberger en
mevr. M. Nagel. Ook hebben de leden van Overstag een mooie zonnebloem
gekregen voor het werk wat ze gaan verrichten als pioniersteam.

GEEF LICHT!
Kerst 2021, dat is nog heel ver weg…………
Toch willen we graag dat jullie en u daar alvast even over na gaat denken.
Het thema vanuit Kerk in Actie is dit jaar ‘Geef Licht’. Geef licht aan de
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Het thema zal terugkomen in de adventsdiensten voor de kinderen die aanwezig
zijn in de dienst(en). Iedere zondag staat een verhaal centraal over een
vluchtelingkind.
In de weken voor de kerst, we denken aan het weekend 18 op 19 december is er
ook aandacht voor de vluchtelingkinderen. Misschien een tentenovernachting bij
Kerkenheem, waarin we met elkaar gaan ervaren hoe het kan zijn als je niks anders
hebt dan een tent en elkaar. Om bewuster te worden van alles wat wij hebben en
dat gevoel ook met elkaar te kunnen delen.
Dus jongeren van de gemeente Damsterboord, zet deze datum alvast in je agenda.
Ook als je ouder bent ben je natuurlijk van harte welkom. In de volgende Rotonde
volgt meer informatie.
De organisatie van dit idee staat nog in de kinderschoenen. Dus lijkt het je leuk om
dit mee te organiseren laat het dan even weten. Dit mag door te mailen met:
jokejelle@ziggo.nl
Hartelijke groet, namens de diaconie Joke Smit
13

Handschoenen- en sokkenactie
Nu de dagen korter worden en het allengs weer guurder wordt is
het voor de meeste mensen tijd om weer wat warmer gekleed naar
buiten te gaan. Niet iedereen heeft een kast waar hij of zij deze
kleding uit kan halen, niet iedereen heeft een huis om het gure
weer buiten te sluiten. Gelukkig is er wel een plek waar je dan naar
toe kan, de Open Hof. Maar ook hier is het niet mogelijk om er dag en nacht te
verblijven. Wat wel mogelijk is om met goede handschoenen en warme sokken de
deur uit te gaan.
Als u nog goede handschoenen en sokken, nieuw of tweedehands, heeft dan kunt
u ze bij ons inleveren. Wij zorgen dan dat het bij de Open Hof komt. In
de kerk zal een doos klaar staan waar u de sokken en
handschoenen in kunt doen.
Misschien kan er ook een muts bij?

TERUGBLIK OOGSTDIENST
De oogstdienst was ook dit jaar nog een beetje
anders dan gebruikelijk. Gelukkig was er wel ruimte
voor de eigen oogst voor de verkoop. Wat er na de
dienst nog over was van de eigen oogst is in de
kerk gezet zodat ook passanten dit konden
meenemen tegen een bijdrage naar keuze.
Op de zaterdag voor de oogstdienst was er de
mogelijkheid om houdbare levensmiddelen of andere artikelen voor de
Voedselbank Groningen in te leveren. Gelukkig is er van deze mogelijkheid ook
goed gebruik gemaakt! Drie volle tafels met producten heeft het opgeleverd (en een
kop koffie of thee voor de inbrengers). Er kunnen weer door verschillende gezinnen
gesmuld worden van pannenkoeken met poedersuiker, gnocchi met saus,
ontbijtgranen, bonenschotels, groenten in blik of pot en andere gerechten. Ook zijn
er diverse flessen shampoo en douchegel, tubes tandpasta, wc-papier en wat dies
meer zij binnengekomen. We hebben met veel vreugde vele dozen naar de
Voedselbank mogen brengen.
De opbrengst van de collecte is (tot nu toe) 469,19 euro.
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COLLECTE VOOR HET VOETLICHT:
Oikocredit verstrekt microleningen. Het doel van
microfinanciering is om mensen zelf te laten werken aan
hun toekomst. Vaak is 50 tot 500 euro al genoeg om een
bedrijf te laten beginnen of te laten groeien. Omdat het
om een kleine lening gaat, is de looptijd van zo’n
microkrediet kort, meestal een maand of zes.
Anders dan geefgeld wordt leengeld steeds weer opnieuw uitgeleend. De
aflossingen op de leningen worden steeds opnieuw gebruikt om een microkrediet
aan een ondernemer te lenen. Zo worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.
Met het microkrediet bereik je mensen die geen toegang hebben tot een gewone
bank. Het effect van het krediet is dat een ondernemer een beter bestaan kan
opbouwen en daarmee is het beter voor de hele familie. Dit heeft weer effect op de
omgeving en kan ook zorgen voor werkgelegenheid.
Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een waardig bestaan op te bouwen.
Daarom investeert Oikocredit in microkrediet, landbouw en duurzame energie.
Oikocredit is lokaal aanwezig en werkt samen met partners in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika.

VANUIT BUURTEN MET EEN
BAKKIE
Op vrijdag 1 oktober was het
Ouderendag. Het leek ons leuk om
vanuit Buurten met een Bakkie hieraan
mee te doen. Aangezien de
voorbereidingstijd maar kort was
hebben we ervoor gekozen om het niet
al te groots aan te pakken.
We hebben ons beperkt tot de
bewoners van Kraaienest. Deze zijn
door middel van een flyer uitgenodigd
voor koffie en thee met iets lekkers
erbij. Het pleintje tussen de
Emmaüskerk en Mercator leek ons een
geschikte ontmoetingsplek hiervoor, in
de hoop dat het weer ons goed gezind
zou zijn. Gelukkig scheen 's ochtends
de zon. Nadat we de slingers hadden
opgehangen en een gezellig zitje
gemaakt hadden zagen we al gauw de
eerste belangstellenden aankomen.
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Hetzelfde duo dat met burendag zorgde voor een muzikale invulling op onze tocht
langs de pleintjes, was weer uitgenodigd. Hun gitaarmuziek gaf een extra feestelijk
tintje aan deze ochtend. De befaamde poffert van Binie viel bij de meesten ook erg
in de smaak, hoewel een enkeling liever koos voor een zandkoekje vanwege een
traumatische jeugdherinnering.
We hebben veel mensen gesproken en ook onderling waren er geanimeerde
gesprekken. Deze ochtend was ook een beetje bedoeld als aanzet voor onze
plannen om een maandelijkse koffieochtend in Kraaienest te organiseren. De
eerste keer was dat ’s ochtends 14 oktober. Hiervoor waren mensen uitgenodigd
door middel van een flyer. Ook dat was een succes.
Gedurende de winter willen we elke maand op een andere verdieping een
koffieochtend organiseren. We laten d.m.v. een flyer weten welke verdieping aan de
beurt is. Voor de groep die we de eerste keer hebben uitgenodigd willen we los
daarvan een aantal koffieochtenden organiseren. We hopen dat op termijn een
aantal bewoners ons hierin kan ondersteunen.
Daarnaast is er ook een begin gemaakt met een nieuwe aanbelactie omdat er sinds
de vorige ronde veel nieuwe bewoners zijn.
Namens Buurten met een Bakkie,
Annie van Dam

NUNË EN DAVIT MOGEN IN GRONINGEN BLIJVEN
De Groningse kinderen Nunë (9) en Davit (7) worden toch
niet naar Armenië gestuurd, dat is inmiddels zeker. De
IND hield jarenlang vol dat de kinderen niet in aanmerking
kwamen voor het Kinderpardon omdat niet bekend was
geweest waar het gezin woonde. Maar voor de Groninger
rechtbank moest de IND erkennen dat het adres al die tijd
in het dossier zat. In meerdere documenten zelfs.

“Gênant”, twittert oud-Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie na afloop,
“Gaat over mensenlevens!” Het gezin van Nunë en Davit woont al sinds 2012 op
dezelfde plek. “Dat is al heel vaak aangedragen”, zegt Voordewind, “Maar de dienst
volhardde erin dat het adres niet bekend zou zijn.”
Voor het Kinderpardon is vereist dat de kinderen ‘in beeld’ waren. Dat was dus het
geval. Het IND-dossier bevat zelfs meerdere documenten waarin INLIA het adres
meldt. Toch suggereert de IND in de rechtszaal dat INLIA het adres geheim wilde
houden. De rechter maakt daar gehakt van, wijst op de documenten en vraagt zich
af hoe de dienst gegevens in het dossier verwerkt. De IND moet het antwoord
schuldig blijven.
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De rechtbank vraagt of er een positief besluit komt, nu het belangrijkste argument
tegen een verblijfsvergunning wegvalt. Hij schorst de zaak opdat de IND zich kan
beraden. Daarop volgt het verlossende woord: de dienst gaat een nieuw besluit
nemen en nu het adres bekend is, zal dat “naar het zich laat aanzien gunstig
aflopen”. Advocaat Berber Swart loopt met een grote glimlach naar de kinderen toe.
Eindelijk gerechtigheid.
PvdA-ster Esther van Dijken noemt het optreden van de IND “schaamteloos”. Van
Dijken: “Jarenlang hebben ze volgehouden dat deze kinderen geen recht hadden
op verblijf. Zoveel jaren zaten deze kinderen in onzekerheid. Zoveel stukgemaakt
en het dan afdoen met een schouderklopje en ‘sorry’. Én nog proberen de schuld
door te schuiven naar INLIA.”
Joël Voordewind vindt het zorgwekkend dat de IND de dossiers zo slecht op orde
heeft. “Zo wordt met levens gespeeld.” Het kan letterlijk leven en dood betreffen,
zegt Voordewind: “Denk aan bekeerlingen of LHBTI ’ers uit Pakistan of Iran.” Aan
partijgenoten in de Tweede Kamer heeft hij doorgegeven dat het functioneren van
de dienst moet worden doorgelicht.
Er zijn nog tientallen kinderen die hun afwijzing voor het Kinderpardon hebben
aangevochten. Zij weten nog niet wat hen boven het hoofd hangt.
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DUURZAAM ONDERNEMEN
Bij duurzaam ondernemen denkt u mogelijk niet direct aan de kerk. We zijn als
gemeente Damsterboord ook niet echt een onderneming, tenminste zo zien we
onszelf meestal niet.
Maar de kerkrentmeesters behartigen natuurlijk wel de zakelijke belangen van onze
gemeente en duurzaam ondernemen is heel breed. Zelfs de keuze van de koffie
door de koster is een overweging waarbij duurzaamheid een rol speelt. Geen
kinderarbeid, geen grootschalig gebruik van schadelijke stoffen.
Binnen de kerkrentmeesters komt dit ook tot uitdrukking in ons beleggingsbeleid.
Een deel van ons vermogen is belegd en de keuze van de portefeuille kent een
duurzaam profiel. Niet beleggen in wapens en fossiele brandstoffen. Daarnaast
doet onze gemeente mee in het initiatief van de energiecoöperatie Noorddijk. In dit
initiatief wordt energie opgewekt met zonnepanelen die op diverse daken liggen bij
ondernemers in Noorddijk. Deze deelneming levert ons een voordeel op in de vorm
van teruggaaf van energiebelasting op onze energienota.
Onlangs hadden we de jaarlijkse ALV. Het bestuur van de coöperatie legt dan
verantwoording af over het gevoerde beleid en de jaarrekening wordt toegelicht. Er
werd ook gediscussieerd over mogelijke deelneming met windenergie. Een
levendige en gezellige avond, met allen die deelnemen in dit mooie initiatief.
Na het formele deel kwamen de drankjes en bitterballen. En onder andere Thekla
en Bas organiseerden nog een mooie teaser. We mochten – per tafel- een
windmolen bouwen met aangereikte attributen. Dozen, rietjes, plakspul, een fles en
closetrolletjes.
Helaas, kwam jullie vertegenwoordiger en zijn groep niet verder dan de troostprijs.
Henk Heidekamp
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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.
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

✉ 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. Ook is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar.
Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.
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VIERINGEN WALFRIED OKTOBER 2021
datum/kerk
dinsdag
2 november
Emmauskerk
zondag
7 november
Emmauskerk
zondag
14 november
Emmauskerk
zondag
21 november
Emmauskerk
zondag
28 november
Emmauskerk
zondag
5 december
Stefanuskerk

tijd

viering

Voorganger & bijzonderheden

19.00 uur

Allerzielen

dienst o.l.v. parochianen
m.m.v. Cas Straatman en het
Emmauskoor

11.15 uur

Oecumenische
viering RK

pastor Myriam Oosting

11.15 uur

Eucharistieviering

pastoor Arjen Jellema
m.m.v. Trevor Mooijman en
gregoriaans koor

11.15 uur

Woord- en
communieviering

dienst o.l.v. parochianen
m.m.v. Rolf Wassens

10.00 uur

Hildegardviering

pastoor Arjen Jellema en
pastor Myriam Oosting
organist Henk Veldhuizen

10.00 uur

Oecumenische
viering PKN

ds. Jan Wilts

Maandelijkse Koffieochtend
Op dinsdag 2 november en 7 december zal in de Emmauskerk weer
de maandelijkse koffieochtend plaatsvinden.

NIEUWSBERICHTEN OP DE PAROCHIEWEBSITE
Op de website van de parochie staan heel veel nieuwsberichten die u mogelijk ook
interessant vindt om te lezen: https://www.hildegardparochie.nl/nieuws

BERICHTEN VAN DE BEHEERCOMMISSIE
Dit bericht is per abuis vorige maand niet opgenomen in het oktobernummer van
Rotonde.
De beheergroep van de Emmauskerk komt nu gelukkig weer regelmatig bij elkaar
om te overleggen over het beheer en onderhoud van het kerkgebouw. In de
afgelopen anderhalf jaar hebben enkele mensen zich met grote regelmaat
beziggehouden met beheer en schoonmaak van het gebouw. Graag willen we hier
onze grote waardering voor uitspreken en de betreffende mensen een pluim op de
hoed steken. Ik noem hier geen namen omdat het gevaar is dat ik iemand vergeet!
En dat is niet de bedoeling.
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Een paar opmerkingen over de ruimtes in de kerk.
De scheidingswanden in de kerk zijn erg kwetsbaar. Daarom willen we
nadrukkelijk vragen om deze alleen te laten
openen en sluiten door mensen die weten hoe dit
moet. Soms zijn er (te) enthousiaste parochianen die
wel even willen helpen, maar dus liever niet bij dit
werk.
Als er een ruimte in de kerk wordt gebruikt kan deze
zelf worden ingericht en na afloop van de bijeenkomst
ook weer worden terug gezet in de oorspronkelijke
opstelling. Uiteraard moet ook de keuken opgeruimd en schoon achterlaten worden.
Namens de beheergroep, Jan van den Hende

AFSCHEID VRIJWILLIGERS
Op zondag 26 september hebben
we twee mensen in het zonnetje
gezet, die stoppen met (een deel
van) hun vrijwilligerswerk. Jan
Janssens heeft zijn
werkzaamheden als
uitvaartcoördinator beëindigd en
Hanneke Meijer is gestopt als
dirigent van het Emmauskoor.
Op de foto`s hiernaast krijgen Jan
en Hanneke uit handen van
Michèle van der Knaap een bos
bloemen overhandigd en ook een
Hildegard-plaquette.
foto’s door Bob Bouchier

BIJEENKOMST VAN DE WALFRIEDGEMEENSCHAP
zondag 10 oktober
Aan het eind van de viering werden Hanneke Meijer en Jan Janssens in het
zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet als dirigente, dan wel uitvaartcoördinator
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met bloemen, een Walfriedkaars en een Hildegardpenning, benadrukt door lovende
woorden van dank door onze voorzitter Michèle v. d. Knaap.
Na de viering zijn we, nadat we een kopje koffie hadden gehaald, weer in de
kerkzaal gaan zitten, om eindelijk weer eens met elkaar te praten over hoe het gaat
in onze gemeenschap, na de coronaperiode, maar ook nu we de Emmauskerk al 1
3/4 jaar als ons eigendom mogen beschouwen.
We waren het er met zijn allen over eens, dat vooral het beheer en de verhuur van
het gebouw voortreffelijk loopt. Er is een beheergroep in het leven geroepen en dat
functioneert na een voorzichtige start prima. Natuurlijk loopt niet alles zoals we
willen.
Helaas zijn er nogal wat vacatures, maar daar heb ik al het nodige over geschreven
en wil dat nu niet herhalen. Positief was dat er wel 2 mensen bereid waren om de
taken van Jan Janssens als uitvaartcoördinator over te nemen. En ook was iemand
bereid de liturgiegroep te komen versterken.
Met het invullen van de overige vacatures zullen we u in de toekomst nog wel eens
gaan vervelen.
Verder willen we graag weer een commissie die b.v. een vrijwilligersavond,
kerstpakketten en de nieuwjaarsreceptie wil regelen.
Al met al een goede bijeenkomst die we toch wel zo’n 3 keer per jaar willen houden.
De Walfried zijn we immers samen!
Namens de Walfriedraad, Lexia Koch-Hoogma

VROUWEN IN DE BIJBEL – OT
Door pastor Myriam
De Bijbel verhaalt over de geschiedenis van God met de
mensen. Veel Bijbelverhalen gaan over mannen. Vrouwen
lijken meer op de achtergrond te fungeren. Toch zijn ze wel
te vinden: vrouwen die een verhaal met God hebben waarin
wij ons, vandaag de dag nog kunnen herkennen. Vrouwen
die ons iets te zeggen hebben.
We willen nader kennis maken met enkele vrouwen uit het
Oude Testament.
Avond 2: Mirjam: 17 november 2021 in de Emmauskerk, aanvang 20.00 uur

BEDANKJE
Langs deze weg wil ik graag al die mensen bedanken die tijdens mijn opname in
het ziekenhuis voor een hartoperatie en de eerste weken van mijn herstel, mij met
kaarten, bloemen, mailtjes en zelfs bezoekjes hebben verrast.
Het zijn er te veel om allemaal een persoonlijk bedankje te sturen dus doe ik het op
deze manier. Weet dat ik er erg van heb genoten en voelde dat ik bij een
gemeenschap hoor.
Lieve groet, Lidy van Duijn
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GELOOFSAVOND
Thema: Bidden met jezelf
In de maand oktober hebben we met een kleine groep samen met Pastoor Arjen
Jellema gesproken over wat is bidden. We leren onze kinderen dat bidden praten
met God is. We konden weer bij elkaar komen en gaan genieten van de teksten die
we gezamenlijk hebben besproken. Iedereen heeft zijn verhaal en mening gegeven
over hoe en waar we bidden, in de slaapkamer, onderweg of op nog een andere
plaats. Hieronder een korte samenvatting wat we hebben besproken.
- Wat is bidden? Een spreken met een gedenkende structuur. Instemmen met de
wil van God doe je bijvoorbeeld door te verwijzen naar getuigenissen van de wil van
God: in de Bijbel staat dat God dit gewild heeft met zijn volk, doe dat dan ook nu
met mij.
- Wat is bidden? Een liturgische handeling. De heiliging van de tijd in het
getijdengebed, de heiliging van de mens in de sacramenten, de heiliging van het
dagelijks leven in de zegeningen. Ook hebben we het Zonnelied anno 2021
gehoord, herschreven door Huub Oosterhuis.
https://huuboosterhuis.nl/huub-oosterhuis-podcast-zonnelied
Geloofsavond November
In de maand november komt er weer een nieuwe geloofsavond met als Thema
Kerst. We gaan dan kijken naar Ignatiaans bidden met als thema “Hoop bedriegt
niet” en de teksten van Franciscus over de waarde van de kerststal.
Opgave bij Cor Scholma

LEERHUIS STAD EN OMMELANDEN,
bezinningsdag ‘Op weg naar Kerstmis’ op zaterdag 27
november 2021
Waar staat het echte Kerstverhaal?
De Evangeliën in de bijbel hebben alle vier een heel
verschillend begin. Hoe “de zoon van God” bij de mensen komt
– dat is toch wat we met Kerst vieren – daar vertellen die vier
allemaal een verschillend verhaal over. En de kerk wilde er ook
niet maar eentje opnemen als het ene verhaal. Op deze bezinningsdag leggen we
die vier beginnen naast elkaar. We gaan op zoek naar de verschillen en wat daaruit
spreekt. Vier mensen, vier visies. Om ons te helpen de onze erbij te doen.
Inleider: Just van Es, godsdienstfilosoof. Werkte als docent aan verschillende
universiteiten in Nederland en Indonesië, ziekenhuispredikant in Heemstede,
vertrouwenspersoon in de Heldringstichtingen in Zetten, directeur van de
Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en als predikant in
Wassenaar. Woont sinds zijn emeritaat tussen Zandeweer en Doodstil. Schreef
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over metaforie en ironie in religieuze taal. Zijn laatste boek is: ‘Weg uit het moeten;
religie als verstrikking en ontknoping’.
Plaats: Emmaüskerk, Ra 4, 9733 HS Groningen.
Tijd: Aanvang 10.00 uur (kerk open 09.30 uur), afsluiting om 14.30 uur met een
vesper.
Kosten: € 10,-, te betalen bij binnenkomst.
Meebrengen: Een bijbel (maakt niet uit welke uitgave) en uw lunch (er is soep
verkrijgbaar).
Aanmelding: e-mail: leerhuisstadenommelanden@gmail.com;
telefoon: 06 17 89 66 73 (dhr. H. Mars).
Programma
Vanaf 9.30 uur: ontvangst, inschrijving, koffie, thee.
10.00 uur: opening.
10.10 uur: eerste inleiding; in groepjes teksten vergelijken en bevindingen plenair
delen.
11.15 uur: koffiepauze.
11.30 uur: tweede inleiding; in groepjes teksten vergelijken en bevindingen plenair
delen.
12.30 uur: lunchpauze. Er is soep. (brood zelf meenemen)
13.15 uur: derde inleiding; in groepjes teksten vergelijken en bevindingen plenair
delen.
14.15 uur: afronding
14.45 uur: theepauze
15.00 uur: vesper

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 december t/m 5 februari
2022, dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 november 2021
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl

24

