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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:                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 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


 
 
 
 

4 

 
 
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 5 december 2021 
2e van de advent 

Maleachi 3,1-4 Lucas 3,1-6 

zondag 12 december 2021 
3e van de advent 

Sefanja 3,14-20 Lucas, 3,7-18 

zondag 19 december 2021 
4e van de advent 

Micha 5,1-4a Lucas 1, 57-80 

vrijdag 24 december 2021 
Kerstnacht 

Jesaja 8,23b-9,7 Lucas 2, 1-20 

zaterdag 25 december 
2021 
Kerstdag 

Jesaja 52,7-10 Johannes 1, 1-14 

zondag 26 december 2021 
Stefanus 

Jeremia,26,1-15 Matteüs 23,34-39  

zaterdag 1 januari 2022 
8e kerstdag, Naamgeving 

Numeri 6,22-27 Lucas 2, 21 

zondag 2 januari 2022 
Epifanie 

Jesaja 60, 1-6 Matteüs 2,1-12 
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Advent 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, staan we op de drempel van de Adventstijd. 
Enkele jaren geleden was dit voor de meeste mensen een tijd van blijde 
verwachting. Een bezinningstijd, ja. Een tijd van voorbereiden op het kerstfeest, 
maar toch vooral gekenmerkt door een vreugdevolle ondertoon. Want het is ook de 
tijd van Sinterklaas, het heerlijk avondje, van kerstkaarten schrijven en ontvangen, 
uitkijken naar het kerstfeest met familie en/of vrienden. 
Corona lijkt de Advent dit jaar een beetje anders te kleuren. Er zijn meer zorgen en 
minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. En dat na een succesvolle 
vaccinatiecampagne toch weer een lockdown moest volgen, was een grote domper. 
En er zijn zorgen over de verdeeldheid in de samenleving die corona ook gebracht 
heeft. 
De coronacrisis confronteert ons met de illusie van de maakbaarheid van onze 
samenleving. We hebben alles niet zo goed onder controle als we misschien wel 
zouden willen. En hetzelfde geldt voor de klimaatcrisis die ook nog speelt. En 
intussen is de samenleving weer eens een beetje stilgezet.  
 
De Advent wil ons ook een beetje stilzetten, maar dan anders. We bereiden ons 
voor op het komen van de Heer. We worden opgeroepen ons te bekeren, de Heer 
een weg te bereiden. En dat is toch nog iets anders dan cadeautjes kopen en 

zondag 9 januari 2022 
1e na Epifanie 

Jesaja 40, 1-11 Lucas 3,15-16.21-22 

zondag 16 januari 2022 
2e na Epifanie 

Jesaja 62, 1-5 Johannes (1,29)2,1-11 

zondag 23 januari 2022 
3e na Epifanie 

Jesaja 61, 1-9 Lucas 4,14-21 

zondag 30 januari 2022 
4e na Epifanie 

Jeremia 1,4-10 Lucas 4,21-3 

zondag 6 februari 2022 
5e na Epifanie 

Jesaja, 6, 1-8 Lucas 5,1-11 
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kerstkaarten schrijven en een boodschappenlijst maken voor het kerstmenu. De 
Advent wil ons een beetje stilzetten om tot bezinning te komen.  
We verwachten de komst van de Heer. En Hij komt tot ons op verschillende 
manieren. Hij is al tot ons gekomen, geboren in Bethlehem nu meer dan 2000 jaar 
geleden. Maar wij verwachten zijn wederkomst, aan het einde der tijden. Al weten 
we niet wanneer dit is. Hij komt tot ons in de eucharistie waar we ons mogen 
voeden met zijn Lichaam. En Hij komt tot ons via medemensen die een beroep op 
ons doen (Mt. 25!). Hij is al gekomen en Hij komt. Maar verwachten we Hem ook 
echt? En wat kunnen we doen om voor Hem de weg te bereiden?  
 
Graag wens ik u, mede namens pastoor Jellema, een vruchtbare tijd van inkeer en 
bekering, een mooie Advent en ook alvast een zalig Kerstfeest, 
 
pastor Myriam 
 
 
 
 
God zond niet… 
 
God zond niet naar onze gekwelde wereld 
technische bijstand 
Gabriël met een groep experts 
Hij zond ons geen voedsel 
Ook geen afgedankte kleren van engelen 
Evenmin verstrekte Hij leningen op lange termijn. 
 
Liever kwam Hij zelf 
Geboren in een stal 
Hongerend in de woestijn 
Naakt aan een kruis 
En delend met ons 
Werd Hij brood 
En lijdend met ons 
Werd Hij onze vreugde  
 
(onbekende dichter uit Hong Kong) 
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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 dan kunt u 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.  

Ineke Siersema 
 
Bibliotheeknieuws 
De verkoop van gedateerde boeken, deels uit de bibliotheekkast en deels 
geschonken, heeft op zondag 7 november in totaal 22 euro opgebracht!  De 
Katholieken en PKN-protestanten hebben ‘s morgens € 10,50 euro opgehaald en 
de Restoration Church heeft ‘s middags € 11,50 euro binnengehaald. We hebben in 
totaal 40 boeken verkocht!! Onze hartelijke dank daarvoor. 
Ondertussen hebben wij van het collectegeld in de oecumenische viering van begin 
september de nieuwe bijbelvertaling aangeschaft. 
 
Nieuwe bijbelvertaling NBV21 
Nederlands-Vlaams initiatief. De tekst is aangepast. Zodat het beter te begrijpen is 
voor de hedendaagse lezer, De vertalers hebben gebruik gemaakt van de respons 
van gelovigen in de kerken. Het is echter tot stand gekomen zonder medewerking 
van de Katholieke Kerk. 
 
Geschonken boeken: 
De kracht van het weerloze -  Loed Loosen   
6 meditaties bij het lijdensverhaal 
Loed Loosen was pater Jezuïet in Groningen. Hij vertelt aan de hand van het 
lijdensverhaal over de in loop van de tijd ontstane ideeën onder het kerkvolk 
omtrent Jezus kruisiging. Hij weerlegt dat en legt uit dat het woord in de Schrift 
anders bedoeld is. Hij doet dat op een goede manier. Het kan ons alleen maar 
helpen om met verdriet, lijden/ziekte en dood om te gaan. 
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Het ware leven van Jezus - Boek over de openbaring van God 
Hoe Jezus de ziel van een eenvoudige vrouw Vassula bewerkt met haar 
toestemming. Waardoor zij boodschappen opschrijft, die zij aan de kerk kan 
doorgeven, maar ook de pijn en het kwaad daarover voelt. En soms de duivel moet 
weerstaan. Veel herkenbare teksten m.b.t het OT en NT. Jezus is blijkbaar nog 
steeds bezig ons te doordringen van zijn liefde. Dit dateert uit 1987. 
 
Abraham - Nico ter Linden 
Een boekje geschreven zoals alleen Nico ter Linden dat kan. Abraham gaat met 
God op weg.  En de schrijver geeft een begrijpelijke uitleg voor de lezer van nu. 
Zeer lezenswaardig. 
 
De Restoration Church heeft de onderstaande boeken toegevoegd aan het 
boekenbestand in de Emmauskerk. 
 
Tekenen van uittocht - Elie Wiesel  
Essays, verhalen, dialogen 
Wiesel, zelf een joodse overlevende van de tweede wereldoorlog, gevangene in 
Auschwitz en Birkenau, verhaalt het joodse antwoord op de holocaust. Hier en daar 
is het boek uit 1988 gedateerd, d.w.z. dat een enkele keer de geschiedenis niet is 
gegaan zoals hij het voorziet. In sommige verhalen vertelt hij van zijn eigen 
ervaringen en naar aanleiding daarvan stelt hij vragen naar de zin van vernietiging 
en de Joodse reactie erop. Hij durft zelfs te stellen, dat God eenzaam is. 
Serie kleine zeer mooi geïllustreerde boekjes. Het zijn bij elkaar gezochte verhalen 
uit het Oude en Nieuwe Testament:     

David en Goliath  
      De verloren zoon  
      Het verhaal van Johannes de Doper  
      Het verhaal van hemelvaart en Pinksteren  
. 
Wij hopen in de komende tijd boeken te kunnen blijven uitlenen in de Emmauskerk 
op de donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur, ondanks de strengere 
maatregelen in verband met het coronavirus. Een mondkapje zou prettig zijn. 
(Jacoba heeft corona gehad en Ineke is 2x gevaccineerd.) 
 
We zien u graag komen. 
Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 
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In Memoriam 
Hans de Vries werd geboren op 12 februari 1952 in Groningen. 
Zijn jeugd speelde veelal af in de Indische buurt en Korrewegwijk. 
Op 16 oktober 1971 leerde hij Mieke kennen. Samen kregen ze 
een dochter, Christa en zoon Robert. De Emmauskerk is altijd hun 
kerk geweest. In deze kerk zijn de beide kleinkinderen Luuk en 
Feline later gedoopt. Hans was een actieve man die veel zelf 
uitvond. Als iets niet elektrisch werkte zorgde hij ervoor dat het 
elektrisch werd. Hij heeft altijd veel vrienden gehad om met hen de 

vele hobby’s uit te oefenen o.a. vissen, vliegers maken, bierbrouwen en Tai Chi.  
In september kreeg Hans het coronavirus. Hij knokte zich terug via het ziekenhuis 
in Sneek en Scheemda tot de verpleegafdeling. Er waren plannen voor een 
verhuizing naar het revalidatiecentrum. Dit mocht echter niet meer zo zijn.  
Hans overleed in aanwezigheid van zijn vrouw, dochter en schoonzoon op 21 
oktober 2021. Ondanks het grote verdriet dat zijn heengaan bij ons teweeg brengt 
zijn we dankbaar voor het mooie leven dat we met hem mochten meebeleven en 
vinden we in die herinneringen de kracht om met een lach en een traan door te 
gaan. 
Christa Hartman-de Vries 
 
 
Kerst050 
Duizenden gezinnen in Groningen hebben last van armoede. Zij hebben geen geld 
voor een feestelijk diner, uitjes of kerstcadeautjes.  
Missie050 heeft een speciale kerstpakkettenactie opgezet om 10.000 gezinnen in 
Groningen een kerstpakket te bezorgen. Deze actie heet Kerst050 en er wordt 
samengewerkt met studentenverenigingen, kerken, organisaties en nog meer 
stadjers. 
Iedereen kan meedoen door tijd of geld te doneren. U leest er meer over op 
www.kerst050.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van  6 februari t/m 5 maart 2022, 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag  21 januari 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

http://www.kerst050.nl/
mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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 “Samen ontdekken!” heeft voor 2022 weer twee data op de agenda staan. 
De thema’s zijn op dit moment nog niet bekend, maar je kunt ze tegen die tijd op de 
website vinden: 
https://overstag-lewenborg.nl/ 
Ook dan gaan we weer met jong en oud samen aan de slag en sluiten we af met 
een gratis gezamenlijke lunch. 

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

 
  

https://overstag-lewenborg.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 kerkdienster 
 

zondag aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

2e advent 
zondag 5 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische 
dienst 

3e advent 
zondag 12 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. L.O. 
Giethoorn 

 

4e advent 
zondag 19 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts doopdienst 

kerstavond 
vrijdag 24 
december 

20.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

kerstmorgen 
zaterdag 25 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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zondag na kerst 
zondag 26 
december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts gedenkdag van 
Stefanus 

Driekoningen 
zondag 2 januari 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Myriam 
Oosting 

oecumenische 
dienst 

doop des Heren 
zondag 9 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. J. Hommes  

2e na Epifanie 
zondag 16 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

3e na Epifanie  
zondag 23 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. T. Meijlink  

4e na Epifanie 
zondag 30 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. L.O. 
Giethoorn 

 

5e na Epifanie 
zondag 6 februari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische 
dienst 

 
 
 
Bij de kerkdiensten 
Het covidprotocol is opnieuw aangepast. Het is weer nodig een mondkapje te 
dragen bij binnenkomst en vertrek in en uit de kerk. Verder blijven we uitgaan van 
anderhalve meter afstand van elkaar en een beperkte bezetting van de kerk. Er zijn 
15 banken open, waar maximaal 30 mensen kunnen plaatsnemen.  
Opgave vóór donderdagavond via aanmelding-dienst@damsterboord.nl; wie geen 
mailadres gebruikt, kan bellen: 06-50589117. Op verzoek van onze koster: meld u 
op tijd aan, dan kunnen we zorgen voor een veilige en eerlijke verdeling van het 
aantal zitplaatsen.  
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 vooraf op onze website geplaatst.  
Zo lang het kan, drinken we na de dienst koffie in Kerkenheem. Ook daar geldt: 
mondkapje gebruiken als u niet zit. En ook daar geldt: anderhalve meter afstand. 
 
Op zondag 28 november is de advent begonnen. De werkgroep liturgie bereidt de 
advent voor met aandacht voor muziek, poëzie en beeldende kunst. De Raad van 
Kerken stelt voor dit jaar in de advent Lucas 1 in vier gedeelten te lezen. We doen 
daaraan mee in de Stefanuskerk. Onze opzet ziet er zo uit: 
 
 
 
 
 
 

mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843


 
 
 
 

13 

 rooster alternatief toelichting 
 

morgenlied en 
Psalm 

advent 1, 
tafel 

Lucas 1, 5-25 annunciatie van 
Gabriël aan Zacharias 

466, 1.2; Psalm 25 

advent 2 Lucas 1, 26-
38 

annunciatie van 
Gabriël aan Maria 

466, 3; Psalm 80 

advent 3  Lucas 1, 39-
56 

visitatie, Elisabeth en 
Maria; 
lofzang van Maria 

466, 4; Psalm 85 

advent 4 
doop 

Lucas 1, 57-
80 

geboorte Johannes, 
lofzang van Zacharias 

466, 5; Psalm 19 

kerstavond Lucas 2, 1-20 geboorte Jezus, 
lofzang der engelen 

466, 6; Psalm 2 

kerstmorgen Joh 1, 1-18 gelovig-filosofische 
lofzang op voorgaande 

466, 7; Psalm 98 

 
Op elk van de vier adventszondagen staat één van de vier hoofdfiguren uit het 
verhaal centraal. We zijn begonnen met de engel Gabriël (28 november); daarna 
Maria, dan Elisabeth en tenslotte Zacharias.  
We kiezen uit de beeldende kunst elke keer een afbeelding en uit de poëzie een 
passend gedicht. Ze worden vermenigvuldigd op of bij de liturgie. U kunt ze ook 
thuis downloaden. 
 
Het magazine “Geef Licht” is in de kerk en bij alle groepen uitgedeeld. Het kan op 
zondagmiddag in de kerk opgehaald worden. U leest er de verhalen van vier 
vluchtelingkinderen in. Die zijn verwerkt in een adventskalender uit dit blad. Elke 
zondag zal voorafgaand aan de voorbeden een fragment uit deze kalender gelezen 
worden door een jongere uit onze gemeente. In onze gebeden zullen we de 
vluchtelingen gedenken. 
Hebt u “Geef Licht” nog niet, loop gerust op zondagmiddag onze “open kerk’ binnen 
en neem een exemplaar mee. 
Op de eerste adventszondag (28 november) is Joke Smit bevestigd als diaken. Wij 
zijn verheugd dat Joke diaken is geworden. De diakenen Jan Zijlstra en Ineke 
Koster en de ouderling Ria van Dijk wier termijnen in de afgelopen maanden 
voltooid werden, zijn in die dienst officieel ontheven van hun ambt. 
Op de vierde adventszondag houden Niels en Nadia Vos hun jongste zoon 
ALEXANDER ANDRÉ ten doop. 
 
Zoals het nu lijkt moeten we het kerstfeest in alle eenvoud vieren. Wij zingen graag 
als engelen, glorieus en uitbundig en vieren vrolijk en beweeglijk. Dat komt ook wel 
een keer weer. Maar misschien, misschien past een kerstfeest in alle eenvoud ook 
wel bij eenvoudige omstandigheden waaronder het mensenkind dat kind van God 
is, geboren werd. 
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Maar als we mogelijkheden hebben tot een wat uitgebreidere viering, zullen we dat 
doen. Houdt onze website en de nieuwsbrieven per mail in de gaten. Ontvangt u de 
nieuwsbrief nog niet? Stuur een berichtje naar janwilts@damsterboord.nl en uw 
mailadres wordt aan de verzendlijst toegevoegd. 
De kerk zal op beide kerstdagen open zijn, ook na de diensten, daar zorgt de 
commissie van de ‘open kerk’ voor. Loop gerust binnen. 
 
Tweede kerstdag valt op een zondag, zondag 26 december. Dat is de naamdag 
van de eerste martelaar der kerk, Stefanus. U leest zijn pleidooi ten overstaan van 
zijn rechters in Handelingen 6 en 7. Stefanus is ook de naamgever van onze kerk. 
Daar besteden we aandacht aan. Ik hoop u iets te vertellen uit een geschrift van 
Augustinus, de vierde-eeuwse kerkleraar, die rond 415 getuige was van berichten 
over de vondst van Stefanus’ stoffelijke resten. En we zingen het mooie 
Stefanuslied van Gert Landman dat we eerder zongen. 
En vast ook nog wel een kerstlied! 
 
Met de advent is voor het liturgisch leesrooster een C-jaar begonnen. Dat wil 
zeggen dat de evangelielezingen vooral uit Lucas gekozen zijn. Dat kunt u in 
adventsperiode merken – hoewel dat andere Lucaslezingen waren dan drie uit het 
“officiële” rooster. In de epifaniëntijd vervolgen we met de berichten uit Lucas 3 en 4 
over het eerste openbare optreden van Jezus: zijn epifanie (verschijning) aan de 
wereld en haar volkeren, te beginnen aan Israël en zijn buren. U vindt op vrijdag 
voorafgaand aan de zondag de liturgie met de lezingen op onze website: 
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/  
 
 

 
 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/


 
 
 
 

15 

WIJ GEDENKEN 
 
KOR HILLENGA, zoon van Harma Spithoff. Kor is 57 jaar geworden. Hij overleed 
dinsdag 26 oktober. Kor was een gedoopt mensenkind, van den beginne. Vol 
passie leefde hij zijn leven. Hij ontving de liefdevolle aandacht waarmee hij omringd 
werd, maar diezelfde aandacht kon ook afstand nodig hebben. 
Begin oktober onderging Kor een zware operatie. Tijdens het herstel daarvan is hij 
in zijn huis overleden. 
Op dinsdag 2 november vond de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van DELA 
aan de Esdoornlaan. Daarna is Kor gecremeerd. In de aula hoorden we uit de Bijbel 
de woorden uit 1 Johannes 4,16: “God is liefde”, woorden die Kor in zijn hart en op 
zijn tong met zich droeg en waarbij we hem gedenken. 
Mogen Harma, Kors broers Marinus en Peter, zijn zus Marja en wie hen vergezellen 
op hun levensweg, troost en warmte vinden bij elkaar en bij lieve mensen om hen 
heen en moge de gedachtenis aan hun lieve Kor gelouterd en gezegend zijn. Zo 
wensen we allen in rouw. 

ds. Jan Wilts 
 
agenda gespreksgroepen  [onder voorbehoud!!] 
we bekijken per keer of het verantwoord is dat een groep doorgang vindt; 
deelnemers krijgen op tijd bericht. 
 
woensdag 8 december  11.00 uur  Bijbelkring  Kerkenheem 
woensdag 8 december  19.30 uur  gespreksgroep 25+ Kerkenheem 
maandag 20 december  19.00 uur  kerstfeest Samenkring ? 
woensdag 12 januari  11.00 uur  Bijbelkring  Kerkenheem 
woensdag 12 januari  20.00 uur  gespreksgroep 50+ Kerkenheem 
woensdag 19 januari  19.00 uur  Samenkring  ‘t Roer 
woensdag19 januari  20.00 uur  gespreksgroep 25+ Kerkenheem 
 
vrije week predikant 
Van vrijdag 21 januari tot en met zondag 30 januari 2022 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. Ria van Dijk-Hilberts, tel 
050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com , of met Mw. Gré Busz, tel 
050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com  of met Mw. Christina Huisman, tel 
050.5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl . Zij kunnen u doorverwijzen 
naar een waarnemend predikant. 
 
 
 

mailto:j.rienstra@hetnet.nl
mailto:ha.hilberts@gmail.com
mailto:greebusz@gmail.com
mailto:christina.huisman@planet.nl
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Overstag: waar staan we nu, 1 jaar de officiële start? 
Aan het einde van het eerste jaar na de officiële start van Overstag als pioniersplek 
komt er een tijd van terugblikken: welke weg hebben we afgelegd?  
Allereerst is de samenstelling van ons pioniersteam dit jaar flink veranderd. Met de 
officiële start van Overstag is Arie-Pieter Schep als betaalde pionier onderdeel 
geworden van ons team. Kort daarvoor had Judith Koopman al haar intrede 
gedaan, als vervanging van Mark de Jager. Hij was de initiatiefnemer en na twee 
jaar de kar getrokken te hebben is hij predikant geworden in Dwingeloo. 
En daarbij werd Roelof Jonker ernstig ziek, hij overleed in april. Zijn inbreng in het 
team missen we nog steeds. Verder heeft Jolanda Boekhout aangegeven haar 
betrokkenheid op een andere manier vorm te willen geven. Kortom, we hebben met 
veel veranderingen te maken gehad. Momenteel zijn er twee vacatures in het 
pioniersteam die we graag weer ingevuld zouden zien. We hebben afgelopen jaar 
de tijd nodig gehad om elkaar beter te leren kennen, daarbij werden we extra 
uitgedaagd door corona. Inmiddels kunnen we zeggen dat we een hecht team 
hebben waarin ieder zijn/haar eigen rol heeft. 
 
En dan, wat hebben we gedaan? 
Er is hard gewerkt aan de zichtbaarheid in de wijk. Een aantal van ons zijn 
betrokken bij organisaties die actief zijn in de wijk en doen daar ook aan mee. 
Daarnaast zijn we ook gesprekspartner bij allerlei organisaties en 
samenwerkingsverbanden en worden we regelmatig actief benaderd. Wij zijn 
bijvoorbeeld onderdeel geworden van de organisatie van de Onvergetelijke Zomer 
in Lewenborg. Hierdoor stonden al onze zomeractiviteiten in een boekje dat op alle 
scholen is uitgedeeld. De laatste week van de zomervakantie stond de zomerweek 
van Overstag op het programma met elke dag ’s ochtends de kidsclub en ’s 
middags en ’s avonds sporten vanuit de sportcommunity. Er hebben in totaal zeker 
150 jongeren één of meerdere dagen actief meegedaan met de kidsclub en/of met 
de sportcommunity. Hierbij hebben we ook contacten gelegd met ouders. 
 
Vanwege corona konden we helaas nog niet alle plannen realiseren. De 
koffieochtend is één van de activiteiten die we hoog op ons lijstje staat, maar daar 
eerst nog blijft staan. De sportcommunity was één van de weinige activiteiten die 
met een kleine onderbreking wel door kon gaan. Elke week op woensdagavond 
komen daar wel een stuk of 40 jongeren op af, weer of geen weer. En ook als de 
schijnwerpers, die na een gezamenlijke aanvraag met WIJ door de gemeente 
Groningen beschikbaar zijn gesteld, niet goed zijn opgeladen wordt er volop 
gesport in het halfdonker. Het sportteam bestaat uit jongeren die elke woensdag 
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samen eten, een Bijbelgedeelte bespreken, met elkaar bidden en het verhaal en de 
pauzegesprekken op het veld voorbereiden. Isaäc is hiervan de coördinator, hij 
heeft ook de contacten met het team van kokers. Zij zorgen bij toerbeurt voor een 
heerlijke warme maaltijd voor deze groep. Binnen de groep is een hechte band 
ontstaan en het is ook heel mooi om te zien hoe de jeugd op het veld deze jonge 
leiding als rolmodellen ziet. In de zomermaanden waren er vaak ook ouders langs 
de lijn te vinden. Wij zorgen bij toerbeurt voor koffie en thee langs de lijn en komen 
zo in contact met de ouders. Ook hebben we interessante gesprekken met de 
jeugdige leiders die erg gemotiveerd zijn om zich hiervoor in te zetten en met 
jongeren die naar de activiteit toekomen. 
  
 
Het “Samen ontdekken!” waarbij een Bijbelverhaal of bijbels thema centraal staat, 
kon na dit najaar van start gaan. Hierbij is Mayke Scholma van de 
Walfriedgemeenschap met haar enthousiaste inbreng een welkome aanvulling. Na 
de zomer hebben we dat de eerste keer buiten georganiseerd. Mede dankzij het 
mooi weer was dit een succes. We zagen ook bekende gezichten vanuit de 
sportcommunity van de woensdagavonden. Op het moment dat deze Rotonde 
verschijnt hebben we weer een “Samen ontdekken!” achter de rug, deze keer was 
het in CBS ’t Kompas. De eerstvolgende keer zal zondag 30 januari zijn, ook weer 
van 11:00-13:00 uur in ’t Kompas. De flyer hierover staat elders in dit blad en 
binnenkort wordt het ook op onze website vermeld.   
Er zijn ook andere contacten ontstaan, soms losse contacten door toevallige 
ontmoetingen of door hulp bij een klus. We hopen dat alle contacten, zowel die 
tussen de vrijwilligers, als die binnen de groepen en ook de losse contacten, zich 
ontwikkelen tot een netwerk waarin dwarsverbanden ontstaan. Op termijn zou hier 
een nieuwe geloofsgemeenschap uit kunnen ontstaan. 
Terugkijkend zijn wij tevreden en dankbaar voor waar we nu staan en hopen we dat 
dit het komend jaar verder kunnen uitbouwen.  
Spreekt dit je aan, denk je dat je hier onderdeel van zou willen zijn of heb je 
suggesties? Wij nodigen je van harte uit om met ons in gesprek te gaan. Onze 
contactgegevens kun je vinden op de website: https://overstag-lewenborg.nl/ onder 
het kopje Contact. 
Namens het pioniersteam, Annie van Dam 
 
Bloemengroet 
Mevr. J.Ruhulessin, mevr. A. Smoorenburg, fam. Zijlstra, mevr. G. Hartsema, dhr. 
G. Hielema en dhr. H. Heidekamp hebben de bloemen mogen ontvangen. 
De vreugde van het schenken van een boeket is minstens zo groot als het 
ontvangen ervan. Misschien wilt u 1x per jaar willen zorgen voor een bloemetje in 
de kerk? U kunt dit via e-mail doorgeven: diaconie@damsterboord.nl .  
 
 

https://overstag-lewenborg.nl/
mailto:diaconie@damsterboord.nl
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Collecteopbrengsten derde kwartaal 2021 

Eigen diaconie € 1127,33 

Logeerhuis De Opstap €   199,76 

Terwille €   198,48 

Open Hof €   148,49 

Beautiful Gate (Schone Poort) €   201,03 

Inlia €   166,15 

KiA (Syrië, de kerk als plek van hoop) €   123,17 

Voedselbank €   469,19 

 
Collecte voor het voetlicht: Logeerhuis De Opstap 
Aan de Molukkenstraat is logeerhuis De Opstap te vinden. Dit is een klein maar 
gezellig logeerhuis waar je kunt herstellen na een ziekenhuisopname en als je nog 
verder moet aansterken. Er is plaats voor vijf gasten die er enkele dagen tot drie 
weken terecht kunnen voor herstel in een huiselijke en informele sfeer.  
Een team van vrijwilligers staat dag (en nacht) klaar voor ondersteuning of als 
aanspreekpunt en voor de dagelijkse gang van zaken. Dankzij deze vrijwilligers is 
deze collectieve vorm van mantelzorg mogelijk. Dankzij de vrijwilligers van het 
logeerhuis kunnen de mantelzorgers thuis ook even weer op adem komen. 
Stichting Logeerhuis De Opstap is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. De 
stichting ontvangt een subsidie van de gemeente Groningen en is naast een eigen 
bijdrage van de gasten aangewezen op donaties, giften en fondsen. Om de 
bijdrage voor gasten betaalbaar te houden, is financiële steun zeer gewenst. 
Het is ook mogelijk om bij te dragen in menskracht. Op de website van Stichting De 
Opstap staat de informatie voor vrijwilligers (in spe). De Stichting werkt nauw 
samen met Humanitas.  
Humanitas zorgt onder meer voor de professionele begeleiding van de vrijwilligers. 
Giften zijn welkom op het rekeningnummer NL55 TRIO 0391 0987 80 ten name van 
Logeerhuis De Opstap onder vermelding van “gift”.  
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Vrijwilliger op Lesbos 
Nu een week terug van een week Because We 
Carry (BWC) op Lesbos. Wat veel indrukken 
hebben we opgedaan. Een week om nooit te 
vergeten, maar ook problematiek om nooit te 
vergeten. 
De aanloop naar de reis was bijzonder en die 
heeft de gemeente Damsterboord nog 
bijzonderder gemaakt. Wat een steun: in de 
dienst, in contact maar ook zeker in een 
financiële betrokkenheid. Wat mocht ik veel geld 
meenemen, echt fantastisch. 
Graag wil ik u/je een beetje meenemen in mijn 
ervaringen daar, hoewel er ook nog veel dingen 
een plekje moeten krijgen.  
Because We Carry (BWC) is een stichting die 
eerst haar werk deed op Karatepe en Moria, 
beide vluchtelingenkampen op Lesbos. 
Bootvluchtelingen komen daar al jaren aan vanuit 
Turkije, een relatief korte overtocht. Na de brand op Moria zijn beide kampen 
gesloten. 12.000 mensen zaten zonder een goede opvang. Veel mensen zijn in die 
periode doorgereisd naar Athene of verdwenen. 3.000 vluchtelingen wonen er nu in 
een nieuw kamp, RIC. Naast BWC zijn er veel andere organisaties werkzaam. 
Bijvoorbeeld Unicef, Artsen zonder Grenzen, World Relief, Movement on the 
Ground. De organisaties werken samen en versterken elkaar in hun werk.  
Werk wat bestaat uit het proberen een menswaardige plek te creëren voor de 
vluchteling, alleen of samen reizend.  
BWC heeft altijd de zorg voor de zwangere vrouw, de jonge moeders en baby's en 
de kwetsbare mensen centraal gesteld. Dat is ook op het kamp RIC hun missie. In 
het kamp zijn 5 vrijwilligers van BWC-continu aan het werk om dat voor elkaar te 
krijgen. Stuk voor stuk jonge meiden met een gouden hart en een groot 
doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn er Rico's en Rica’s, mannen en vrouwen die 
zelf vluchteling zijn en die zich extra inzetten en meehelpen. Zo verdienen ze wat 
kleine privileges, maar hebben ze ook een besteding van hun dag en tijd. Want 
uitzichtloosheid wordt ook met name gecreëerd als er niks te doen is en je eigenlijk 
niks mag doen. In de huidige situatie mogen vluchtelingen 3 uur per week uit het 
kamp, stel je dat eens voor!  
BWC heeft inmiddels (weer) een trailer in het kamp waar ontmoetingen plaats 
kunnen vinden, en waar een workshopruimte is gemaakt. Deze wordt gebruikt als 
ruimte voor zwangere vrouwen, om te rusten, te praten en voorlichting te 
ontvangen.  
Wat hebben we kunnen doen? Concreet hebben we spullen meegenomen die op 
Lesbos niet te koop zijn. Warme sokken, huissloffen voor in de trailer. 
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Zwangerschapsonderbroeken, stoffen mondkapjes. En zelfgebreide babysokjes.  
Daarnaast hebben we meegedraaid in het programma van BWC. Voor de 
vluchtelingen zijn de voorzieningen slecht en is er zorg over de komende winter. 
Het kan koud zijn op Lesbos, helemaal als er alleen tentdoek is als beschutting. In 
Nederland is een inzameling geweest van winterjassen, laarzen, snowboots, sjaals, 
mutsen en handschoenen. Die inzameling was zeer succesvol en al die spullen 
stonden in dozen al klaar in een grote loods.  
We hebben pakketten gemaakt voor de kleinsten tot de oudsten. Een pakket met 
warme spullen, mooi ingepakt met een hartje eraan met de tekst ‘Lots of Love’. 
Daarnaast zijn er pakketten gemaakt met laarzen, snowboots en warme sokken. 
Voor 3.000 mensen is dus straks een warm winterpakket.  

Daarnaast is de focus: zorgen voor 
voedzaam eten. Tweemaal per dag is er 
een standaardmaaltijd voor iedereen, die 
je kunt ophalen in een lange wachtrij. 
Deze maaltijden zijn niet erg voedzaam en 
iedere dag hetzelfde.  
BWC en andere organisaties zorgen voor 
wekelijkse distributie van voedzame 
artikelen. Speciaal voor zwangere 
vrouwen en pasgeborenen is er een 
pakket met dadels, melk, olie, groenten en 
fruit. Daarnaast is er voor iedereen een 
pakket met groente en fruit, dat ook 
uitgedeeld wordt.  
Deze pakketten worden in de ochtend bij 
een groothandel klaar gemaakt, allemaal 
aan een menselijke lopende band. Daarna 
gaat dat alles in bussen en daarna volgt 
distributie in het kamp. 
Ook tijdens het uitdelen van de 

voedselpakketten hebben we mogen helpen. Op die manier hebben we een beeld 
gekregen van de woonomstandigheden van de vluchtelingen. 
In het kamp wonen veel Afghanen en Syriërs. Veel families, maar ook 
alleenreizende mannen en vrouwen. De families wonen veel in tenten en bij elkaar. 
Zo ontstaat een Afghaanse community en een Syrische community. De 
alleenreizende mannen en vrouwen wonen in grote tenten, met in die tenten dan 
weer zeer kleine ruimtes. Zonder privacy, vol, in de zomer bloedheet en in de winter 
koud. De inkijk in die grotere tenten zijn mij door merg en been gegaan.  
Wat ook veel indruk heeft gemaakt zijn de kinderen in het kamp. Jonge meisjes en 
jongens, spelend met weinig, tussen het vuilnis, met zwerfkatten en honden. Maar 
ook gewoon knikkeren, waarbij het zeker niet de bedoeling is dat de bus daardoor 
heen gaat. Lachende kinderen, een teken van veerkracht.  
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Die veerkracht hebben we ook gezien in de contacten met de vluchtelingen. 
Dansend en zingend de groenten inpakken en de winterpakketten klaarmaken. En 
er worden onderling vriendschappen aangegaan, over de landgrenzen heen. 
Onvoorstelbare veerkracht als je blij kunt zijn dat je buurvrouw, je vriendin in het 
kamp, eindelijk een visum ontvangt en vertrekt naar Athene of Duitsland.  
En de veerkracht van al die mensen die dag in dag uit werken in het kamp en 
proberen de medemenselijkheid terug te brengen. Dwars door alle pushbacks, de 
dreigende politietrucks bij de ingang, de mensonterende omstandigheden, er 
gewoon voor iemand zijn. Ons geld is daar terechtgekomen, bij deze mensen. En 
dat is geweldig.  
Op onze laatste dag hebben we nog gesproken met de mensen van BWC. Een van 
die stoere meiden zei: Voor jullie gaat het thuis pas beginnen, om te zorgen dat het 
balletje gaat en blijft rollen. De aandacht niet verslapt, voor vluchtelingen op 
Lesbos, vluchtelingen op alle andere plaatsen. Ver af en dichtbij. Dat ga ik zeker 
proberen. Als je meer wilt weten, vraag of mail me maar.  
Meer informatie is te vinden op: 
https://www.becausewecarry.org of volg ze op Instagram  

  
Overzicht van het tentenkamp  

https://www.becausewecarry.org/
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Distributie van de groentepakketten, op een bolderkar. 
 

Joke Smit 
 

Autovervoer 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
 
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
Geert Hielema    tel: 06-51212565 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 februari t/m 5 maart 2022 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 februari 2022 
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. 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  

 

✉ 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. 

 
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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• Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en per  
tel: 5412115 op dinsdag- en woensdagochtend. 

VIERINGEN WALFRIED DECEMBER 2021 – JANUARI 2022 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag  
5 december 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. Jan Wilts 

zondag  
12 december 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

zondag  
19 december 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

Dienst o.l.v. parochianen 

vrijdag 
24 december 
Emmauskerk 

20.00 uur 
Kerstavond 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

zaterdag 
25 december 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Kerstmis 
Eucharistieviering 

pastoor Arjen Jellema 

zondag  
2 januari 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Myriam Oosting 

zondag  
9 januari 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

zondag  
16 januari 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

Dienst o.l.v. parochianen 

zondag  
23 januari 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

zondag  
30 januari 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

 
Maandelijkse Koffieochtend  
Op dinsdag 7 december en 4 januari zal in de Emmauskerk weer de 
maandelijkse koffieochtend plaatsvinden.  
 

  

mailto:%20emmausgroningen@gmail.com
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NIEUWSBERICHTEN OP DE PAROCHIEWEBSITE 
Op de website van de parochie staat informatie over de kerkdiensten en heel veel 
nieuwsberichten die u mogelijk ook interessant vindt om te lezen: 
https://www.hildegardparochie.nl/nieuws 
 
VANUIT DE WALFRIEDRAAD 

• Onze nieuwe budgethouder, Joop van Dieren, heeft de begroting van 2022 aan 
de raad voorgelegd. Er is kritisch gekeken of er nog wat bezuinigd kan worden 
in het komende jaar. Dit is nodig vanwege aflopende beleggingen, waardoor de 
inkomsten in de komende jaren zullen dalen. Vervolgens hebben we de cijfers 
goedgekeurd. Het financieel overzicht wordt t.z.t bijgevoegd aan de Aktie 
Kerkbalans, zodat u er allemaal naar kunt kijken.  

• In het kader van de verzekeringen moeten wij de lijst van onze kerkcollectie na 
kijken en zo nodig bijstellen. Dit gaat wat tijd kosten, maar moet wel worden 
gedaan. 

• We bespreken de nieuwste coronaregels voor onze gemeenschap. Helaas 
voorlopig geen koffie na de viering. En of een nieuwjaarsreceptie door kan 
gaan, is nog een vraag. We houden u natuurlijk via de Nieuwsbrief op de 
hoogte.  

• Tijdens de laatste vergadering van de raad spraken we met een afvaardiging 
van het parochiebestuur. Onder anderen kwam het punt communicatie naar 
voren. De vraag was: wat zouden we nog meer willen doen?  Het antwoord is 
vooral afhankelijk van onze menskracht. We zouden overleg willen hebben met 
de andere locatieraden, ook onze afdeling van de website evt. uitbreiden, maar 
ook actueler willen houden.  

Tot de volgende keer maar weer.  
Lexia Koch, waarnemend secretaris 

 
 

 
BIJDRAGE GEVRAAGD VOOR ROTONDE 
Ook dit jaar vragen wij u een bijdrage te willen doen 
voor de kosten van het drukken van Rotonde.  
Vrijwillige bijdrage storten op Banknr: NL08 INGB 0002 
4651 31 t.n.v. penningmeester 
Walfriedgemeenschap Groningen o.v.v. bijdrage 
Rotonde. 

  

https://www.hildegardparochie.nl/nieuws
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TER INSPIRATIE: 
 
Wanneer duisternis donkerte geworden is 

in je huis en je leven, dan is elke vorm van licht welkom. 

Wanneer lucht somber dreigt,  

maar een ster het nachtdonker verkleint, dan is er hoop. 

Groeiend licht, dat kaars na kaars, beetje bij beetje,  

gestadig en zeker het grijsgrauwe verdrijft, 

wanneer je de broze vlam behoedzaam omarmt. 

Smeulend vuur gaat weer branden, 

vonken slaan fonkelingen, 

weinig in aantal, klein in grootte 

sterk in kracht doen ze nieuw leven ontstaan. 

Licht toelaten, licht aansteken 

om hoop te geven en leven te delen, 

dat is Advent.  

 
Kathleen Boedt  
 
  

 
KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 februari t/m 6 maart 
2022, dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 januari 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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VIERKERSTMIS.NL OOK DIT JAAR ONLINE:  
kijk waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren. 
 
Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, ging de website 
Vierkerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.K. bisschoppen 
roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen 
plaatselijke Kerk. In onze parochie H. Hildegard van Bingen staat vanaf 26 
november het vieringenrooster voor december online. Daar kunt u ook zien 
welke kerstvieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier Kerstmis!’.  
 
Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de klassieke 
kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het kindje dat geboren werd 
in een stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke 
dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer. 
 
Hopelijk minder maatregelen 
In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen op het gebied van 
corona gelden rond Kerstmis, is het de hoop van de bisschoppen dat de kerken 
weer veel mensen mogen verwelkomen in de kerstvieringen. Die hoop hebben wij 
ook. Wij zien u graag in groten getale bij onze kerstvieringen. Maar omdat er nog 
steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het slim om tijdig te 
kijken of en bij welke vieringen u terecht kan. 
  
Graag wijzen wij u ook op de landelijke website Vierkerstmis.nl. Deze biedt een 
aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor 
en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje 
om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een 
filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer. 
 
Kijk voor meer informatie vanaf 26 november op de parochiesite 
hildegardparochie.nl maar ook op Vierkerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis, 
niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk! 
 
 

http://www.vierkerstmis.nl/
http://www.vierkerstmis.nl/
https://www.hildegardparochie.nl/
http://www.vierkerstmis.nl/
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