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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                                                  0594769004 
Ledenadministratie:             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:  e-mail:emmausgroningen@gmail.com en  
per telefoon. 
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ROTONDE informatie 
Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het 
tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke 
kerken.  
 

Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad 
niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze 
administratie.  
Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind 
van de desbetreffende gedeeltes.  
Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer 
geplaatst worden.  
 
 

Digitale Rotonde 
Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde 
bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook 
de foto’s komen beter tot hun recht. 
Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste 
Rotonde online staat op de website. 
 
 
Rotonde Nieuwsbrief 

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

 

 
 

Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een 
e-mail naar 1 van de onderstaande adressen: 
Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de 

onderwerpregel: digitale rotonde 
Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:  

http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief 

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

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is 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 1 mei 2022 

3e van Pasen 
Jeremia 32, 36-41 Johannes 21, 1-14 

zondag 8 mei  

4e van Pasen 
Numeri 27, 12-23 Johannes 10, 22-30 

zondag 15 mei 2022 

5e van Pasen 
Deuteronomium 6, 1-9 Johannes 13, 31-35 

zondag 22 mei 2022 

6e van Pasen 
Joël 2, 21-27 Johannes 14, 23-29 

donderdag 26 mei 2022 

Hemelvaart 
2 Koningen, 2,-15 Lucas 24, 49-53 

zondag 29 mei 

7e van Pasen 
1 Samuël 12, 19b-24 Ruth 1 

zondag 5 juni 2022 

Pinksteren 
Joël 3,1-5 Ruth 2 

zondag 12 juni 2022 

Trinitatis 
Spreuken 8, 22-31 Ruth 3 
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oorlog en vrede 
 
Hubert Smeets begint zijn boek “De wraak van Poetin” zo: 
 

“Het is oorlog in Europa. 
Die oorlog wordt uitgevochten in Oekraïne en verdeelt het continent” 
(blz.11) 

 
Dit boek is niet in 2022 verschenen, maar zeven jaren eerder, in 2015. Smeets 
ontrafelt in dit boek de maatschappelijke verhoudingen in Rusland en Oekraïne. De 
focus ligt op Oekraïne als strijdtoneel voor Rusland. Smeets opent dus in 2015 met: 
“Het is oorlog in Europa”. 
“De wraak van Poetin” ben ik nu aan het lezen en - wellicht net zoals de lezer van 
deze overweging - dacht ik dat de oorlog pas in februari 2022 begonnen was. 
 
Mijn “misverstand” deed me denken aan een andere openingszin, of eigenlijk de 
tweede zin, uit het boek “de totaliteit en het Oneindige” van de Frans-joodse filosoof 
Emmanuel Levinas. Hij schrijft: 
 

“Bestaat de helderheid van geest – zijn openheid voor het ware – niet hierin 
de permanente mogelijkheid van oorlog te bevroeden?” (blz. IX) 

 
Ik wist wel: De Krim, MH 17, strijd in de Donbas-regio, maar ik bevroedde de oorlog 
niet (genoeg). 
Levinas legt uit hoe elke oorlog zijn schaduw vooruitwerpt, de mens in een 
houdgreep neemt, de moraal opschort, het menselijk leven afbreekt en het 
menselijk samenleven op de proef stelt. En alles altijd met een beroep op een 
gedroomde toekomst van voltooiing van de eigen (volks)identiteit die niet zonder 
deze oorlog komen kan. Als het einde van de oorlog dan ‘vrede’ moet heten, dan is 
die gebouwd op het fundament van oorlog. De ‘vrede’ is beperkt en de oorlog zal 
zich opnieuw laten gelden. 
 
Onbeperkte vrede, vrede zonder grens, oneindige vrede, is in Levinas’ optiek een 
‘zwakke’ vrede. Het is een vrede die zich meldt als honger of dorst naar 
gerechtigheid, een vrede die het zwaard moet laten waar het is omdat de roep van 
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de gewonde eerst komt. Dat is de messiaanse vrede, vrede die eigenlijk buiten 
onze ratio en orde ligt. 
 
Levinas schrijft ook over zijn ervaring met oorlog. Als Frans krijgsgevangene werd 
hij in 1940 geïnterneerd in Duitsland. Dankzij zijn Franse paspoort en zijn rang in 
het leger (adjudant, hij was tolk) overleefde hij. In een fijnzinnig essay (in “Het 
Menselijk Gelaat”, blz. 69-73) over de oorlog en de verwoesting van 1933-1945 
trekt hij drie conclusies. Ik noem de middelste: 
 

“in de beslissende uren waarin de vergankelijkheid van zoveel waarden aan 
de dag treedt, bestaat heel de menselijke waardigheid in het geloven aan 
de terugkeer naar die waarden” 

 
Wat zegt deze zin van Levinas? Het antwoord: volharden in het geloof (toen en nu) 
naar een “terugkeer naar de waarden” die messiaans zijn: de hongerige voeden, 
het recht van de arme en de vreemdeling. 
Levinas gebruikt het woord ‘geloven’ in de zin die ik geciteerd heb. In die zin laat hij 
zien wat de betekenis van ‘geloven’ is. Geloven kun je omschrijven als de handeling 
die de menselijke waardigheid onderhoudt en voedt. Onmisbaar in elke 
samenleving. 
Onze kerken zijn onmisbaar, want ze hebben daar een functie in. Om in 
verbondenheid met Oekraïners en Russen, met Jemenieten en met anderen te 
geloven, opnieuw te geloven aan de waarde van de messiaanse vrede, bidden we 
in onze kerken ‘kyrië eleison’, bidden joden in de synagoge om de Eeuwige aan zijn 
beloften te houden en bidden moslims in de moskee tot de Barmhartige. Zeker, 
soms verkeren kerken, synagogen en moskeeën in hun tegendeel. Maar dit is de 
kern van hun gebed, van alle drie: om de vrede die met geen oorlog gesticht noch 
verhinderd kan worden voor ogen te houden, om waardige menselijkheid te delen, 
 

vrede en een hartelijke groet, voor u allen 
ds. Jan Wilts 

 
aantekeningen 
* Hubert Smeets (1956) is journalist bij NRC-Handelsblad en redacteur van “Raam 
op Rusland”, https://www.raamoprusland.nl/ ;  
* boektitel: ‘De wraak van Poetin’ (2015) staat in de bieb en is leverbaar in de 6e 
druk en als e-boek. 
 
* Emmanuel Levinas (1906- 1995), Frans filosoof, jood, geboren in Litouwen noemt 
zijn filosofie “joods denken”. Zijn filosofie kan ethisch genoemd worden in de zin dat 
het een filosofie is die om de relatie van ‘de ander tot mij’ gaat. Zie de artikelen over 
hem op Wikipedia en op Filosofie.nl. Een uitvoeriger toelichting op zijn leven en 

https://www.raamoprusland.nl/
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werk is te vinden op Lucepedia.nl ( https://www.lucepedia.nl/dossieritem/levinas-
emmanuel/emmanuel-levinas-1906-1995 );  
* boektitels: ‘De totaliteit en het Oneindige’ (1961) verscheen in 2021 in een nieuwe 
editie bij uitgeverij Boom; er staat ook een exemplaar in het Forum – ‘Het menselijk 
Gelaat’ is alleen nog tweedehands verkrijgbaar en in het Forum te raadplegen – het 
bedoelde essay dat daarin staat, heet ‘Eer zonder vlagvertoon’ en verscheen in 
1966. 

 
. 

 
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 april/mei 2022 

Wij bieden u weer twee nieuwe titels aan, de een gekregen en de ander 

aangeschaft. 

De Sadduceeën, Deconfessionalisering in bijbels tijden. Door dr. H. Mulder 

Uitgeverij Buijten en Schipperheijn, 1973 

In dit boekje een zoekproces naar de bronnen over wat bekend is over Sadduceeën 

voor en na de tijd van Jezus. Dr. Mulder schetst in deze studie de geschiedenis, het 

doel en het optreden van de Sadduceeën. De auteur trekt zelfs lijnen naar deze tijd 

en naar de staat Israël. 

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/levinas-emmanuel/emmanuel-levinas-1906-1995
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/levinas-emmanuel/emmanuel-levinas-1906-1995
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Van Titus Brandsma tot Edith Stein 

Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren 

Auteur(s): Adveniat. Uitgeverij Halewijn. 

Het is een boek voor de veertigdagentijd. De ondertitel geeft niet volledig aan wat 

de inhoud is van dit boek. Er staat namelijk meer in: Een voorwoord en meer 

teksten van Leo Fijen en Anselm Grün; het levensverhaal van Titus Brandsma en 

Edith Stein en ook teksten van hen beiden; de Bijbellezingen van de zondagen van 

de vasten; Chris Fictoor met liedteksten naar wat hij weet van Titus Brandsma. Ook 

de Nederlandse bisschoppen doen een duit in het zakje. En de theoloog des 

vaderlands Thomas Quartier ontbreekt niet. Ook komt de vermoorde pater Frans 

van de Lugt van Syrië aan bod. Kortom een zeer gevarieerd aanbod van 

eigentijdse- en oude teksten. 

Enkele donderdagen uitgezonderd zijn wij gewoon aanwezig op de 

donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur. U bent welkom om de nieuwste boeken 

te komen lenen. 

Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 

 
Werken in de Hof van Heden 
Schuin tegenover de Stefanuskerk ligt de prachtige Noabertoen. Bij de start van 
deze tuin in 2014 noemde ds. Jan Wilts het de Hof van Heden, een mooie en 
toepasselijke naam. Inmiddels is deze hof uitgegroeid tot een prachtig stukje 
Noorddijk. Elke Rotondelezer is er vast wel eens wezen kijken: een fijne plek om 
even heerlijk te zitten op een van de bankjes of de tuin te bekijken. 
Sinds 2014 wordt deze tuin door tuinliefhebbers verzorgd. In de loop van de tijd zijn 
er voor het bijhouden van de tuin een paar mensen uitgevallen. En we bedachten 
dat er misschien wel Rotondelezers zijn die ook van tuinieren houden en het leuk 
vinden om mee te doen met het mooi houden van deze plek.   
Het is een leuke club mensen, dus wat zou je tegen kunnen houden? Je wordt van 
harte welkom geheten. 
Bel of mail me als het je wat lijkt en je wat meer wil weten. 
Truus Schoonhoven,  
truus9734@gmail.com  06-1340 8295 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:truus9734@gmail.com
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Terugblik op “Samen ontdekken!” vanuit Overstag. 

Zondag 27 maart stond het thema “toekomstdromen” op het programma, 

geïnspireerd op het Bijbelverhaal van Jozef de dromer.  

Voor het eerst sinds corona konden we binnen aan de slag. CBS ’t Kompas bood 

ons onderdak, we waren verrast door de grote hal meteen bij de ingang en de 

mooie aankleding. Het bleek een ideale ruimte te zijn voor onze activiteiten.  

Vanaf een uur of elf wisten niet alleen gezinnen maar ook anderen ons te vinden. 

Het werd een mix van oude bekenden en nieuwe gezichten. Nadat we koffie, thee 

of limonade en wat lekkers hadden en er uitgelegd was wat je allemaal kon doen, 

ging iedereen druk aan de slag.  

Je kon een mobile maken met de zon, maan en sterren uit de dromen van Jozef. Je 

mocht ook aan de slag om je eigen dromen uit te beelden op papier met verf, 

kleurige plaatjes en lijm. Daarnaast werden er mooie gesprekken gevoerd over 

dromen, zowel over die van onszelf als voor de wijk. Een jongere beeldde zijn 

droom voor de wijk uit door twee groepen mensen te tekenen. De ene groep straalt 

de liefde en de vreugde van God uit naar anderen die het moeilijker hebben in het 

leven en op die manier aangeraakt worden door liefde en gezien en gekend 

worden. 

En natuurlijk was er ruimte voor actie buiten op het schoolplein.  

Als verteller kroop Arie-Pieter in de huid van Jozef en vertelde over zijn dromen. Hij 

trok een prachtige mantel aan die gemaakt was van gehaakte vierkantjes en andere 

versieringen, net zoals Jozef. In de dromen bogen de zon, maan en sterren voor 

hem, evenals de korenschoven. Toen Arie-Pieter vroeg of we mee wilden spelen 

met zijn verhaal moesten we ook buigen. Dat leverde weerstand op, net zoals Jozef 

weerstand opriep bij zijn broers. Niet alleen omdat ze voor hem moesten buigen in 

zijn dromen maar ook omdat alleen hij zo’n mooie mantel had gekregen van zijn 

vader. 

Later toen er hongersnood uitbrak zou blijken dat die dromen uitkwamen. 

Na de lunch met soep en broodjes mocht iedereen een envelop met 

zonnebloemzaadjes mee naar huis nemen om zelf te zaaien of om weg te geven. 

De zonnebloem is de nationale bloem van Oekraïne en staat symbool voor hoop en 

kracht. Hiermee willen we onze steun betuigen aan Oekraïne 

 



 
 
 
 

10 

Save the date: Zondag 15 mei is de volgende “Samen ontdekken!”  

Schrijf deze datum alvast in je agenda. We gaan dan weer samen creatief aan de 

slag rondom een bijbelverhaal.  Na afloop is er soep met broodjes. Het is weer in 

CBS ’t Kompas en ook weer vanaf 11:00 uur. Tegen die tijd vind je meer info op 

onze website https://overstag-lewenborg.nl/ 

Namens het team, Annie van Dam 

 Wie is de echte Josef                   wat een prachtige mantel 

Volop actie                           Mobile maken 
 
 

 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 juni t/m 2 juli 2022, dient u de 
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 mei 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

https://overstag-lewenborg.nl/
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 

derde van Pasen 
1 mei 2022 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor 
Myriam 
Oosting 

oecumenische dienst 

jubilate 
8 mei 2022 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

cantate 
15 mei 2022 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

rogate 
22 mei 2022 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts gemeentezondag 

exaudi 
29 mei 2022 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

Pinksteren 
5 juni 2022 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts Schrift en Tafel 

  

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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Bij de kerkdiensten 
Aanmelden voor de kerkdiensten is niet meer nodig. Kom gerust. Thuis meevieren 
kan ook. 
Qua vorm zijn de kerkdiensten ongeveer zoals ze voor de coronaperiode waren. Er 
is één verschil: omdat we de consistoriekamer nog niet gebruiken, opent een 
ouderling of diaken de dienst met een korte zin, bijvoorbeeld: 
 

"in dit uur waarin we in huis en kerk samengeroepen worden om God te prijzen, 
zijn Woord te horen, zijn barmhartigheid te gedenken en bij zijn licht te leven, 
steken we onze kaarsen aan in kerk en huis als teken van zijn licht." 

 
Als u thuis meeviert, kunt u dan ook een kaars aansteken. 
 
Dit moet me ook nog van het hart. Welkom heten aan het begin van een dienst? 
Maar dan denk ik: “wie heet wie nu eigenlijk welkom in een kerkdienst?”.  
Misschien hebt u gemerkt in de coronaperiode dat ik vermeden heb wie thuis 
meevieren “welkom” te heten bij de opening van de ochtendgebeden. Daarmee heb 
ik uitdrukking willen geven een het eigene van een kerkdienst. Een kerkdienst is 
geen programma of een voorstelling of zoiets als een gemeenteavond waarop de 
gasten welkom worden geheten door een voorzitter of een presentator. Een 
kerkdienst is iets anders. Een kerkdienst is een samenkomen, een samengeroepen 
worden, op de Stem van de Eeuwige, de Stem voor het woord uit de hoge, om 
hem/haar te prijzen en het heil voor de wereld te vieren. Die stem, die heet ons 
welkom. Eeuwige woorden van die stem klinken als eerste, van “genade en vrede 
zij u”. Daar moet een mens niet tussenkomen met een zin als “de kerkenraad heet 
u welkom”. Een kerkenraad heet niet welkom, een predikant ook niet, mensen in 
een kerk heten mensen in een huis niet welkom – maar samen als kerkvolk 
verenigd in kerk en huis, heet een stem van buiten ons welkom ….. “genade en 
vrede zij u”. Met minder zou ik zowel thuis als in de kerk geen genoegen nemen. 
 
Voor elke zondag staat de liturgie een paar dagen van tevoren klaar op onze 
website. Als u die erbij neemt, wijst de gang van zaken zich vanzelf. 
 
Over de gemeentezondag van 22 mei leest u elders in de Rotonde. Later volgt een 
nieuwsbrief met meer informatie. Als u de nieuwsbrieven nog niet ontvangt en dat 
wel zou willen kunt u een mailtje sturen naar janwilts@damsterboord.nl  
 
Elke zondag vieren we de opstanding van Christus. In de zondagen van Pasen 
naar Pinksteren krijgt dat een extra accent. De lezingen zijn uit het evangelie van 
Johannes en beginnen met de “verschijningen” van Christus aan zijn discipelen en 
vervolgen met passages uit het evangelie die preluderen op Christus’ doortocht uit 
de doden. De lezingen voor elke zondag, vindt u in de liturgie op onze website. 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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Wij gedenken 
Wij gedenken JANTJE RUHULESSIN – VAN DER VEEN, Jannie. Op zondag 20 
maart is Jannie Ruhulessin overleden in haar appartement in Mercator, 93 jaren 
oud. In haar huis lag een briefje met daarop Psalm 121. Voor haar uitvaart. Die 
vond plaats op zaterdag 26 maart. In de kerk hebben we die Psalm gehoord en de 
eerste regels daarvan: “ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan”, die regels 
passen ook wel. Bergen konden hoog zijn om tegenop te klimmen – maar wie de 
klim gemaakt heeft, kan ook genieten van het uitzicht dat het leven biedt. Beide 
ervaringen kende en deelde ze met haar dochters. 
En bij alles bleef een oervertrouwen waakzaam dat ze van huis had meegekregen 
dat op haar weg, de Eeuwige met haar ging. Onder de orgeltonen van Psalm 121 
hebben we haar uitgedragen. Daarna is ze begraven op het kerkhof in Middelbert, 
bij haar man Robert. 
Mogen haar dochters en kleindochters en allen in rouw troost vinden bij elkaar en 
bij de Eeuwige in de goede gedachtenis aan Jannie Ruhulessin. 
 
 

Agenda 
De meeste gespreksgroepen zijn voor dit seizoen afgerond. Enkele gaan nog door 
dat zijn de pubereetgroepen, de Samenkring en de groep voor jonge volwassenen.  
Eén datum is er al bekend: 
 
woensdag 11 mei, 20.00 uur   gespreksgroep 25+  Kerkenheem 

 
22 mei, gemeentezondag! 
Gewoon omdat het weer kan en mag! Om met elkaar weer bij te kletsen, elkaar 
weer te leren kennen. Na de dienst gaan we in Kerkenheem genieten van koffie en 
taart. Daarna is er ruimte voor gesprek, voor spelletjes en knutselen of lekker 
chillen in de tuin.  
 
Na een buffet met lekkere lunchgerechten sluiten we tussen 13.00 en 13.30 af. 
Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk gemeenteleden aansluiten, we hebben in 
Kerkenheem ruimte om afstand van elkaar te houden. Als u graag vervoer wilt 
hebben kunt u dat ook laten weten.  
 
Voor een ‘herken uw medegemeenteleden’-spel zouden we heel leuk vinden als u 
of jij een baby- of kinderfoto meeneemt. De foto wordt niet beschadigd, de foto kan 
gewoon weer mee naar huis.  
Daarnaast vinden we het leuk als u of jij zelf of je gezelschap iets lekkers 
meeneemt voor de lunch. Dan wordt het een fijne tafel vol met lunchgerechten. Er 
is soep en drinken en fruit aanwezig.  

Onze foto heeft u in ieder geval al, groeten van Anna, Heleen en Joke.  



 
 
 
 

14 

 
 
 
Vanuit de kerkenraad – 7 april 2022 
Nadat een aantal praktische zaken besproken waren gingen we voor het 
“bezinningsmoment” naar de Stefanuskerk, waar door het zingen van lied 972 – 
‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ - en de vraag aan ieder wat hem/haar het meest 
opviel aan de tekst van dit lied, we eraan werden herinnerd waar wij als gemeente 
voor staan. Het meest genoemd werd het woord ‘verwondering’. 
Na teruggekeerd te zijn naar Kerkenheem kwam de zogenaamde ‘plaatselijke 
regeling’ aan de orde. In zo’n regeling wordt de structuur van gemeente vastgelegd:  
Hoe worden de kerkenraadsleden gekozen? Wie is verkiesbaar? Hoe groot moeten 
de verschillende werkgroepen en colleges zijn? enzovoort.  
Deze regeling is verplicht voor iedere gemeente, de landelijke PKN heeft hiervoor 
een model ontwikkeld, dit houden wij als leidraad aan. 
Tenslotte: op 22 mei a.s. is er weer een gemeentezondag, houd deze dag dus vrij 
in uw agenda. 
Namens de Kerkenraad van Damsterboord, 
E. Benthem 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen zijn na de dienst gegaan naar de fam. Buining, fam. Wildeman, mevr. 
Dragt en mevr. Werkman. 
 
Collecte voor het voetlicht: Kindervakantieweek Roemenië 
Eind mei is het weer tijd voor onze jaarlijkse collecte voor de kindervakantieweek in 
Roemenië. 
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De zomervakantie in Roemenië duurt langer dan in Nederland, maar voor een 
vakantiereis ontbreken vaak de middelen. En dan heb je niet zoveel te doen, want 
er is geen school en je moet jezelf maar zien te vermaken in het dorp… Daarom 
organiseert de plaatselijke protestantse kerk van Vaida Camaras een 
vakantieweek, waarbij in en rond het dorp allerlei activiteiten plaatsvinden.  
In zo’n activiteitenweek kan met de financiële ondersteuning van onze gemeente 
net wat extra’s voor de kinderen worden gedaan.  
 

Toelichting op het diaconale collecterooster 
Eén van de dingen die de diaconie doet is collecteren. Maar waar collecteren we 
dan voor en hoe komen we aan die collectedoelen? Hoe vaak collecteer je dan 
voor een bepaald doel? Is het niet allemaal veel van hetzelfde? Misschien heeft u 
zich dat wel eens afgevraagd….  Wij vertellen u graag wat meer hierover. 
 
Hoe komen we aan die collectedoelen? 
Binnen de diaconie hebben we een aantal wat wij noemen ‘knuffelcollectes’. Deze 
collectedoelen hebben onze bijzondere aandacht en staan ook twee keer per jaar 
op het collecterooster. Met deze knuffeldoelen hebben wij een speciale band en 
vaak is dat een persoonlijke band. Door die persoonlijke binding zijn de lijntjes ook 
kort en ervaren we op een persoonlijke manier dat het geld welbesteed is. 
Andere collectedoelen komen jaarlijks terug, zoals bijvoorbeeld de collectedoelen 
van Kerk in Actie. Hierin volgen we het collecterooster van de PKN. Van deze 
collectes weten wij ook dat de collecteopbrengsten welbesteed zijn.  
 
Hoe vaak collecteer je voor een bepaald doel? 
Onze knuffeldoelen staan twee keer per jaar op het rooster. Overige collectedoelen 
eenmaal. Waar er een regel is, is er een uitzondering: de kerstcollecte (twee dagen, 
dus twee keer) gaat altijd naar Kinderen in de Knel en soms (afhankelijk hoe kerst 
valt) komt er nog een extra zondag bij. 
 
Is het niet allemaal veel van hetzelfde? 
Onze collectedoelen vallen in een bepaalde ‘categorie’, te weten: 
Armoedebestrijding, Diaconie in de buurt, Kinderhulp en Noodhulp. Eenzelfde 
thema komt dus vaker terug op ons collecterooster maar verder heeft elke collecte 
zijn eigen specifieke insteek. Daarnaast houden we er ook rekening mee dat 
sommige doelen lokaal of nationaal zijn en andere doelen op andere plekken in de 
wereld waar ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 
Is er een overzicht van de collectes? 
Naast het feit dat er natuurlijk gewerkt wordt met een collecterooster, hebben we 
ook een thematisch overzicht. Dit overzicht vindt u hieronder. 
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Aanvulling van de diaconie. 
In de vorige Rotonde is aandacht gevraagd voor de actie Groningen geeft Warmte.  
In de mailing, afkomstig van de organisatie, is helaas een fout rekeningnummer 
geslopen, waarop een eventuele donatie kan worden gestort.  
Daarnaast is inmiddels ook het rekeningnummer van de Voedselbank Stad 
Groningen opengesteld voor dit project.  
Vandaar dat wij u hierbij nogmaals berichten met de juiste informatie 
over het fonds van het project. 
U kunt een donatie storten op: 
NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen of op 
NL53 RABO 0329 4490 28 t.n.v. De Stadse Voedselbank o.v.v. ‘Warmte’.  
Doneren graag vóór 30 april 2022, maar nadien mag natuurlijk ook.  
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Holy Meal: 
Beide groepen zijn, na corona, weer gestart. Wat is het fijn om elkaar te ontmoeten, 
en met elkaar te koken en te praten. Er zijn door Ammy en Tiny wat nieuwe 
keukenspullen gekocht, zodat we als groep ook wat makkelijker met elkaar kunnen 
koken. Voor de zomer zien we elkaar nog een keer.  
De kinderen en de jeugd van Damsterboord hebben een kleine maar fijne 
paasattentie ontvangen. Een prachtige knuffel of een mooie gehaakte narcis, om 
het voorjaar te vieren en even stil te staan bij Pasen. Julia heeft het haakwerk 
verricht, waarvoor dank! 

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

 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 juni t/m 2 juli 2022 dient u de 
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 mei 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.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. 

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

 
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
http://www.hildegardparochie.nl/
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
https://bit.ly/walfriedbrief
mailto:%20emmausgroningen@gmail.com
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VIERINGEN WALFRIED MEI 2022 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag  
2 mei 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Marika Meijer 

zondag  
9 mei 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

zondag 
16 mei 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

dienst o.l.v. parochianen 

zondag  
23 mei 

10.30 uur 
Pinksteren 
Buitenviering 

dienst o.l.v. parochianen 

zondag  
30 mei 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Feest v.d. H.  
Drie-eenheid 
Eucharistieviering 

pastoor Arjen Jellema 

zondag  
6 juni 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. Jan Wilts 

 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND  
Op dinsdag 3 mei 2022 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse 
koffieochtend plaatsvinden.  
 

 

 
 
KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 juni t/m 2 juli 2022 dient u 
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 mei 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 
 
 
 
 
PALMPASEN IN DE EMMAUSKERK – 28 MAART 
foto’s: Bob Bouchier 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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COLUMN VAN DE BISSCHOP: 
  
James Mallon en Dinh Anh Nhue Nguyen 
Onlangs heb ik twee inspirerende buitenlandse priesters ontmoet die enthousiast 
spraken over missie en evangelisatie. De eerste was de Canadees James Mallon 
tijdens de tweedaagse conferentie Missionaire Parochie in Breda. De tweede was 
de Vietnamees Dinh Anh Nhue Nguyen bij een ochtendbijeenkomst van Missio in 
Utrecht. Hij is directeur van de Pauselijke Missiewerken te Rome. 
  
Wat is me het meeste bijgebleven van deze ontmoetingen? De missie van de Kerk 
is het werk van de Heilige Geest. Uit de mond van Mallon heb ik opgetekend dat we 
als Kerk niet een visie moeten ontwikkelen waarin God niet voor komt, alsof wij 
alles op eigen kracht en naar eigen inzicht tot stand kunnen brengen, alsof het om 
ons project gaat. De uitbreiding van de Kerk is het werk van de Heilige Geest. Om 
de Heilige Geest op het spoor te komen, wordt van onze parochies een missionaire 
bekering gevraagd, een andere cultuur. Het bijzondere van de boodschap van 
Mallon is dat hij gelooft in de mogelijkheden van onze parochies en het niet zoekt in 
bewegingen die van buiten moeten komen. 
 
Pater Nguyen beklemtoonde dat het moet gaan om het verkondigen van het 
evangelie, en dat evangelisatie niet iets is van grootse evenementen, maar van het 
leven van alledag. Paulus werd in een droom naar Macedonië geroepen, naar 
Europa. Hij had dit niet zelf bedacht. Missie kan juist ook ontstaan in een moeilijke 
tijd door te beginnen het te leven. Juist door missie te leven en te delen, wordt je 
eigen geloof groter. Het is als het mosterdzaadje. Deel je geloof maar uit, ook al is 
het klein. Begin met delen en het zal groeien.  
 
De verhalen passen bij de boodschap van paus Franciscus. In 2020 is er vanuit 
Rome een instructie gekomen over dit onderwerp: de pastorale bekering als een 
dienst aan de evangeliserende missie van de Kerk. We zullen iets moeten 
ondernemen om ervoor te zorgen dat er weer een opgaande lijn komt. Oftewel: we 
zullen open moeten staan voor nieuwe dingen. 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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Vanuit de Walfriedraad 
De Walfriedraad is, nu de coronaepidemie voorbij lijkt te zijn, weer begonnen 
afgevaardigden uit de diverse werkgroepen uit te nodigen voor de maandelijkse 
vergadering.  Zo proberen we feeling te houden met wat er zoal speelt in de 
werkgroepen en dus in onze gemeenschap. We zijn nu begonnen met de 
werkgroep koffie-ochtenden. Voor deze werkgroep was Mayke Scholma aanwezig. 
Zij vertelde ons over de gang van zaken sinds zij en Lies Ensing het hebben 
overgenomen van hun voorgangers. Zij streven er naar de ochtenden een open 
karakter te geven, met veel eigen inbreng van de bezoekers. Dit werkt goed. Ook 
willen ze graag er eens een ochtend/dag op uit, als hiervoor budget is te vinden.  
We bespreken opnieuw de datum voor de viering rond het 40-jarig jubileum van de 
Emmauskerk. Dit wordt definitief 25 september. De viering begint dan om half 11. 
De feestavond is op 23 september. Zet u deze data maar alvast in uw agenda. 
We willen als locatie iets ‘groener’ worden en gaan beetje bij beetje over op Fair 
Trade producten. 
We gaan ook bekijken wat we nog verder kunnen doen. 
Met de verhuur gaat het goed. Het komt alleen vaak op dezelfde mensen neer om 
de deur te openen en weer af te sluiten.  Ook moet er voor koffie en thee worden 
gezorgd. Het zou fijn zijn als er wat extra hulp zou komen, opdat we kunnen blijven 
verhuren.  
Verder deelde onze voorzitter, Michèle van der Knaap, tot onze schrik mee, dat ze 
gaat verhuizen en binnenkort dus niet meer lid kan zijn van de Walfriedraad. Dit 
leidt tot onderbemensing en als we geen opvolger voor Michèle kunnen vinden tot 
grote problemen. 
Voor de volgende vergadering van 11 mei a.s. willen we een afvaardiging van de 
kostergroep uit nodigen. Tot zover. 
 
Ter inspiratie 
Tot spreken heb je mij gehoord, 
tot nieuwe levenskracht. 
Ervaring, eerder nooit verwoord, 
wordt aan het licht gebracht. 
 
Tot spreken heb je mij gehoord, 
en tijdens mijn verhaal 
ontstaat in mij een ander woord, 
begin van nieuwe taal. 
 
Tot spreken heb ik jou gehoord 
in wederkerigheid. 
Wij scheppen samen, woord voor woord, 
de taal die ons bevrijdt. 

Uit: Eva’s lied 
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