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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. 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
http://www.damsterboord.nl/
mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:scriba@damsterboord.nl
mailto:ledenedministratie@damsterboord.nl
mailto:koster@damsterboord.nl
file:///C:/Users/Tini/Dropbox/Rotonde/2018%20Rotondes/juli-augustus%202018/www.hildegardparochie.nl
mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:walfriedledenadm@gmail.com
mailto:emmausgroningen@gmail.com
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ROTONDE informatie 
Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het 
tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke 
kerken.  
 

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

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

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

 

 
 

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

onderwerpregel: digitale rotonde 
Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:  

http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief 

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

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. 

• 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 3 juli 2022 
3e van de zomer 

Jesaja 66, 10-14 Lucas 10, 1-20 

zondag 10 juli 2022 
4e van de zomer 

Deuteronomium 30,  
9-14 

Lucas 10, (21) 25-37 

zondag 17 juli 2022 
5e van de zomer 

1 Samuel 1, 1-20 Lucas 10, 38-42 

zondag 24 juli 2022 
6e van de zomer 

Genesis 18, 20-33 Lucas 11, 1-13 

zondag 31 juli 2022 
7e van de zomer 

Prediker 2, 1-11 Lucas 12, 13-21 

zondag 7 augustus 
8e van de zomer 

Jesaja 65, 17-25 Lucas 12, 32-40 

zondag 14 augustus 
9e van de zomer 

Jeremia 13, 23-29 Lucas 12, 49-56 

zondag 21 augustus 
10e van de zomer 

Jesaja 30, 15-21 Lucas 13, 22-30 

zondag 28 augustus 
11e van de zomer 

Deuteronomium 24, 
17-22 

Lucas 14, 1,7-14 

zondag 4 september 2022 
12e van de zomer 

Deuteronomium 30, 
15-20 

Lucas 14, 25-33 
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VAN GOD LOS 
 
In het Catharijneconvent in Utrecht is een tentoonstelling ingericht onder de titel 
“van God los, de onstuimige jaren ‘60”. Met foto’s, stukjes uit televisieprogramma’s, 
kerkelijke rekwisieten en meer schetst de expositie een beeld van de 
ontwikkelingen in kerk en maatschappij uit de tweede helft van de vorige eeuw.  
Half juni bezocht ik de expositie en ik herkende veel. Een korte tv-registratie van 
Pastoraal Concilie in Noordwijk (1966-1970) als uitvloeisel van het Tweede 
Vaticaans Concilie. Daar waren belangrijke besluiten genomen zoals het vieren van 
de mis in de volkstaal. Er was een foto van een predikant en een priester die samen 
de eerste steen voor een kerkgebouw legden.  
Het ging vooral over de hoop van gelovigen op een wending in de kerk. Ik noem er 
een paar: 
> dat mannen en vrouwen dezelfde posities in zouden kunnen nemen; 
> dat de afstand tussen priesters en predikanten aan de ene kant en parochianen 
en gemeenteleden aan de andere kant kleiner zou worden; 
> dat de kerk in een inhaalslag zou maken om meer “bij de tijd” te zijn, met meer 
actie en vooral ook meer ruimte voor eigen inzicht en geloofsvoorstellingen van 
gelovigen; 
> dat de kerk niet tegenover de samenleving zou staan, maar er middenin. 
 
Door de opbouw van de tentoonstelling  
> zag ik hoe een plechtige en verheven kerkelijke cultuur snel informeel werd. De 
stropdas van predikanten ging af, de sandalen kwamen aan de voeten; 
> en ik zag hoe de vurige hoop op veranderingen niet zelden gedoofd werd met het 
overvloedige bluswater van oude zekerheden; 
> en zo zag ik ook dat wat begon als een gelovig verlangen om knellende banden 
los te maken en binnen het kerkelijk leven ademruimte te vinden, niet zelden 
resulteerde in een breuk met het kerkelijk leven.  
Maar of dat nou ‘van God los’ is … dat valt voor mij niet samen. ‘God’ heeft haar 
copyright niet bij de kerk neergelegd, maar bij de wereld – en bij die wereld hoort de 
kerk. Ik beleef het als een verlies dat kostbare mensen de kerk verlaten hebben. Zij 
zijn elkaar waard: mens en kerk; 
> en tenslotte zag ik dit: bij alle hoop op verandering leek het erop alsof er ook een 
dimensie van geloven vervluchtigde. Ik bedoel de mystieke dimensie, dat bij alle 
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doen en laten in het geloof er ook dat is wat aan ons ‘ontsnapt’ – datgene/diegene 
wat/die altijd weer alles omdraait. Omdraait: dat niet ik (be)grijp, maar begrepen 
wordt – dat niet ik in actie kom, maar uit mijn sluimer gewekt word – dat niet ik God 
ken, maar zij mij – dat niet ik vol ben van geloof, maar leeg om te ontvangen – dat 
goede bedoelingen mij niet redden, maar liefde. 
 
En ik hoop: wat onze kerken in deze tijd kunnen betekenen, is leven vanuit deze 
omdraaiing, vrij en onbevangen. En dan zien we wel. En theologen die ik af en toe 
in deze rubriek aan het woord laat, Levinas, Keller, Caputo, bewaren me bij die 
hoop. Net als de levende gemeente om ons heen. 
 
Wie weet – komt u deze zomer in Utrecht en wandelt u het museum binnen. Thuis 
kan het ook, op de website van het museum kunt u de tentoonstelling ook 
meemaken, in de luie stoel of op het balkon, compleet met podcast – surf naar 
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/ . 
 
Voor u allen, een goede zomer gewenst, hartelijke groet, ds. Jan Wilts 
 
 
  

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/
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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, Witte Donderdag en Hemelvaartsdag  
 
 
We houden rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen en u 
kunt uw handen reinigen. 

 
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. 
  

Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 
Bibliotheeknieuws juli/aug. 2022 
 
Wij bieden u voor de grote basisschoolvakantie 3 nieuwe titels van boeken aan. 

   
Titus Brandsma van held tot heilige  -  
Christoph Lüthy en Frans Wijsen 
Radboud Universiteit, mei 2021 
 
Dit boek bevat een uitgebreide beschrijving van de 
karmeliet Titus Brandsma, die onlangs door paus 
Franciscus is heilig verklaard. In het boek worden de 
denkbeelden en functies van deze man belicht. Titus 
als hoogleraar en rector van de pas opgerichte 
Nijmeegse katholieke universiteit en als mysticus. Ook 
de oecumenische beweging en de joden vervolging 
komen worden niet overgeslagen.  
 

Telkens verteld door schrijvers als Jan Brabers, Peter Nissen, Marc de Kesel. In 
deze tijd van vóór de 2e wereldoorlog hoopte hij, dat op de universiteit ‘de vitaliteit 
en de energie van ons katholieke volksdeel in hooge mate zal toenemen’.  
Het geeft meer inzicht in de persoon Titus en zijn tijd. 
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Zondagmorgen - Willem Jan Otten 
SkanDalon Halewijn, februari 2022 
 
Een boek geschreven gedurende de coronapandemie en de 
daaropvolgende lockdowns in 2021, die ons als katholieken de 
missen deden missen.  De katholiek geworden protestant 
beschrijft alle lezingen en feesten van de zondagen door het 
jaar en worden in humor en eigentijds denken verheldert. De 
Groninger Kerkbode: “de schrijver vindt woorden voor heel 
tere, bijna onbenoembare zaken en bewustwordingen, die 
veelal onder de oppervlakte bleven. Te meer waar het gaat om 
intieme gedachten over Bijbel, geloof en rituelen” 

Ik heb nog nooit met zoveel plezier een boek over de lezingen door het jaar 
gelezen! Een aanrader! 
 

Sloompje Slak en de sterren - Claudia Hass 
Bullseye Publishing, april 2018 
Een kinderboek over rouwverwerking. Dit boek biedt troost door te 
wijzen op de kleine dingen in de omgeving, die kunnen verwijzen 
naar de overledene, in dit geval een dier. 
 
 

 

 
Huwelijk 
Op maandag 8 augustus trouwen Eveline de Smalen en Douglas Bell in de 
Stefanuskerk. De viering wordt geleid door pastoor Arjen Jellema en 
ondergetekende samen. We wensen het bruidspaar een feestelijke dag en een 
mooie viering met wie hen lief zijn. 
 
ds. Jan Wilts 
 
 
 
 
 

 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 september t/m 1 oktober 2022, 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 augustus 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.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 

3 juli 2022 
derde van de 
zomer 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

Arie-Pieter 
Schep, 
pionier 

oecumenische dienst 

10 juli 2022 
vierde van de 
zomer 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. R Fortuin  

17 juli 2022 
vijfde van de 
zomer 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

pastor Hilda 
van 
Schalkwijk 

 

24 juli 2022 
zesde van de 
zomer 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts gastdienst 

31 juli 2022 
zevende van de 
zomer 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastoor Arjen 
Jellema 

gastdienst 

7 augustus 2022 
achtste van de 
zomer 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts gastdienst 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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14 augustus 2022 
negende van de 
zomer 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastoor Arjen 
Jellema 

gastdienst 

21 augustus 2022 
tiende van de 
zomer 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts gastdienst 

28 augustus 2022 
elfde van de 
zomer 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor 
Myriam 
Oosting 

gastdienst 

4 september 2022 
twaalfde van de 
zomer 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische dienst 

 
 
Bij de kerkdiensten 
 
Tien zomerdiensten ziet u hierboven. Daarvan zijn er twee oecumenische diensten. 
Een oecumenische dienst is een kerkdienst die door een gezamenlijke groep van 
parochianen en gemeenteleden wordt voorbereid. Ze vinden plaats op de eerste 
zondag van de maand, om en om in de Emmaüskerk en de Stefanuskerk.  
 
Zes diensten heten “gastdienst”. De Walfriedgemeenschap en Damsterboord 
hebben voor de schoolvakantieperiode de afspraak dat ze om en om bij elkaar in de 
kerkdienst te gast zijn. De zes gastdiensten gaan in op 24 juli. 
 
De kerkdiensten van 10 en 17 juli zijn “gewone” Damsterboorddiensten. 
Houdt uw gastvoorgangers in ere!  
De pionier van ‘Overstag’, Arie-Pieter Schep, leidt de oecumenische dienst van 3 
juli. Ds. Fortuin, welbekend in onze kring, zal op 10 juli voorgaan. En nog een 
goede bekende, pastor Hilda van Schalkwijk, emerita van de Hildegardparochie en 
de Walfriedgemeenschap, is onze gastvoorganger op 17 juli. 
 
 
Agenda 
woensdag 24 augustus  19.00 – 20.00 uur  Samenkring ‘t Roer 
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Vrije periodes predikant 
In de zomer heb ik twee vrije periodes. Dat is van donderdag 23 juni tot en met 
zondag 17 juli en van dinsdag 9 augustus tot en met maandag 15 augustus. Er zijn 
dan vervangende predikanten beschikbaar. Om hen te bereiken kunt u contact 
opnemen met één van de contactpersonen uit onze gemeente. Zij kunnen u dan in 
contact brengen met de vervangend predikant. Hieronder ziet u wanneer ze de 
telefoon bemensen. 
 

naam tel e-mail periode 

Christina 
Huisman 

050.5426553 christina.huisman@planet.nl  gehele 
periode 

Tiny 
Rienstra 

050.5417391 j.rienstra@hetnet.nl 1-17 juli 

Gré Busz 050.5414910 greebusz@gmail.com 9-15 aug 

Ria van Dijk 050.5491349 ha.hilberts@gmail.com 9-15 aug 

 
Terugblik en vooruitblik van de activiteiten van de Werkgroep Pastoraat van 
de gemeente Damsterboord. 
 

Noorddijk zondagochtend 
  

verdwenen is de ochtenddauw 
zondag strekt zich langs de zerken 
een vroege wandelaar met honden die hijgen 
blaffen naar elkaar 
ze lijken niets te merken van 
eenden die hun koppen boren 
in het groene kroos 

 
de kerkklok strooit zijn kalme slagen 
rondom kastanjebomen 
schapen die lammeren nog bij zich dragen 
en aan de prunussen hangt broos 
bloesem van het nieuwe jaar 

 
Suze Sanders 
Uit de dichtbundel “Alsof de steen spreekt”.  
 
Dit gedicht geeft een prachtige impressie van de sfeer in Noorddijk, waar de 
Stefanuskerk elke zondagmiddag en op kerkelijke feestdagen opengesteld is voor 
bezoekers.  
Het is één van de activiteiten van de Werkgroep Pastoraat van de gemeente 
Damsterboord.  

mailto:christina.huisman@planet.nl
mailto:j.rienstra@hetnet.nl
mailto:greebusz@gmail.com
mailto:ha.hilberts@gmail.com
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In het gastenboek lezen we hoe zeer het op prijs gesteld wordt dat de kerk te 
bezoeken is, sommige mensen hebben herinneringen aan deze plek: ze zijn er 
getrouwd of hebben er een begrafenis meegemaakt. Voor anderen is het bezoek 
aan deze kerk de eerste keer en zij worden geraakt door de rust, die in deze 
eeuwenoude kerk voelbaar is.  
 
De activiteiten van de Werkgroep Pastoraat in het afgelopen kerkelijk jaar werden, 
zoals overal in de samenleving, beperkt door de maatregelen rond corona. Toch 
konden met aanpassingen de meeste activiteiten wel doorgang vinden.  
 
Zo vonden de bezoekers van de ouderen altijd wel mogelijkheden om contact te 
houden, bijvoorbeeld middels regelmatig telefonisch contact of een kaartje of 
ontmoeting tijdens een wandeling. Er werden kerstattenties rondgebracht en ook 
met Pasen werden de ouderen bezocht met een paaskaart.  
Ook de Welkomstcommissie kon de contacten met de nieuwe gemeenteleden 
voortzetten met wat aanpassingen.    
In oktober van 2021 kon de geplande toerustings-en ontmoetingsavond voor deze 
medewerkers en belangstellende gemeenteleden doorgaan. “Omgaan met emoties” 
was het thema en in de komende maand oktober hopen we dat er ook weer een 
toerustingsavond gehouden kan worden of misschien moeten we het op een 
middag plannen?  
 
De bezoeken aan de inwoners van het Roer (beschermd wonen) en de Samenkring 
ondervonden wel last van de coronamaatregelen. De noodzakelijke beperkingen 
waren voor de bewoners van het Roer moeilijk, maar ook hier probeerden we het 
contact op een andere manier vast te houden via videoverbinding, kaarten etc.  
Gelukkig konden individuele bezoekjes wel vaak doorgang vinden. 
 
Weliswaar met onderbrekingen kon het gespreksgroepwerk toch doorgaan. In 
Engelbert verhuisden we van Spoorheem naar de Engelberter kerk, waar meer 
ruimte is. De Bijbelkring rondde het gespreksboek over gelijkenissen af. De 
gespreksgroep voor 25-40-jarigen kwam wel het hele seizoen bij elkaar in 
Kerkenheem en sloot op 22 juni met een gezellige tuinavond af. De groep 
“daarboven” (55+) werd onderbroken, maar beleefde met het samen film kijken een 
mooie doorstart.  
Aan de basiscatechese deden drie basisschoolkinderen mee en de beide 
pubereetgroepen (samen 14 deelnemers) startten weer op met lekkere maaltijden 
en een goed gesprek. In september zullen de verschillende gespreksgroepen ook 
weer starten. In de Rotonde en op de website kunt u hierover de informatie vinden. 
 
In het wijkcentrum Het DOK kon de gespreksgroep “Een goed gesprek” in de 
coronaperiode doorgaan en, met weliswaar ruim een jaar vertraging, zijn de twee 
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laatste bijeenkomsten van “De kunst van het ouder worden” in de grote zaal 
bijgewoond door meer dan 100 deelnemers. 
 
Voor de activiteiten van de pioniersgroep Overstag bestaat ook veel belangstelling. 
Naast sportbijeenkomsten wordt er maandelijks een ‘Samen Ontdekken’ activiteit 
georganiseerd, een gezinsactiviteit waar ouders en kinderen aan deelnemen met 
o.a. een gezamenlijke maaltijd. 
Deze wijkactiviteiten (o.a. ook ‘Buurten met een bakkie’) zijn in samenwerking met 
andere wijkorganisaties.  
 
In de komende herfst zal de Werkgroep Pastoraat zich, naast alle gebruikelijke 
activiteiten, o.a. gaan bezighouden met het bezinningstraject rond de toekomst van 
de gemeente Damsterboord. Het is een traject waar de hele Gemeente uiteraard bij 
betrokken is, maar vanuit de kerkenraad zal dit verder binnen de gemeente 
besproken gaan worden.  
 
Namens de Werkgroep Pastoraat,  
Ellen Rigtering 
(voorzitter werkgroep) 
 
Impressie van de kerkenraadsvergadering op 7 juni 2022 
‘Hoe ga je om met onhebbelijk geuite kritiek?’ Met die vraag begonnen we de 
vergadering. We lazen een spreuk met als boodschap: luister naar de inhoud, maar 
laat de onhebbelijkheid bij de ander! In één moeite door lieten we ons inspireren 
door een artikel op de website van de PKN ‘Wat betekent het om ambtsdrager te 
zijn?’ (www.pkn.nl trefwoord ambt). Het artikel herinnert ons aan de roeping van de 
gemeente van Christus als de basis van het kerkelijk ambt. Niet heersen maar 
dienen en met liefde naar elkaar luisteren en omzien, zijn kernen daarvan. Als je je 
dagelijkse kerkenwerk doet, ben je daar vaak niet bewust mee bezig. Toch spelen 
daarin religieuze en technische zaken samen een rol. Als je iets uit roeping doet, 
hoef je daar overigens niet voor in het ambt te staan. Of het moet zijn: het ambt van 
gelovige. 
Hierdoor aangemoedigd zetten we ons bezinningstraject voort, waarmee we vorig 
najaar zijn begonnen. Hoe kunnen we in de toekomst gemeente zijn in 
Damsterboord? Dat is de hamvraag in dit seizoen. Dit keer heeft de werkgroep 
eredienst voor ons nagedacht over de vraag, welke bestuurlijke inzet kan 
Damsterboord geven? Daarover leven in de kerkenraad zorgen, want de 
belangrijke functies in de kerkenraad zijn steeds moeilijker in te vullen. De 
gemeente wordt kleiner en grijzer, er is nauwelijks aanwas vanuit jongere 
generaties. Bovendien worden de eisen, bv. voor het beheer, steeds zwaarder. Hoe 
moet dat straks? Misschien kunnen we facilitaire taken uitbesteden, zonder onze 
zeggenschap te verliezen. Of met andere gemeenten samen bepaalde taken 
uitvoeren of uitbesteden. De classis is gelukkig al bezig om hiervoor mogelijkheden 

http://www.pkn.nl/
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te onderzoeken. De werkgroep diaconie zal hierover verder nadenken. Wordt 
vervolgd.  
 
Dan buigen we ons over een plan vanuit de pioniersplek Overstag om samen te 
gaan werken met de Stichting Kwartiermakers, die banden heeft met de Stadskerk 
in Groningen. Deze stichting wil iemand in dienst nemen die op professionele 
basisactiviteiten wil ondernemen die in het verlengde liggen van de activiteiten van 
Overstag. Deze persoon is als vrijwilliger lid van ons pioniersteam, maar wil meer 
tijd daarvoor vrij maken. De kerkenraad staat daar in principe positief tegenover 
omdat het werk van Overstag daardoor kan worden versterkt en uitgebouwd. 
Bovendien past dit in het streven om Overstag een oecumenische basis te geven. 
We besluiten samen met Overstag in gesprek te gaan met Kwartiermakers om een 
transparante samenwerkingsovereenkomst te maken. 
 
Vervolgens is het business as usual: de jaarrekeningen van de gemeente en de 
diaconie worden besproken en vastgesteld, met veel dank aan de leden van beide 
colleges. De gemeenteleden krijgen nog de gelegenheid om deze rekeningen in te 
zien. Besloten wordt om na te denken over een mogelijke bestemming van de 
positieve resultaten van de jaarrekening van de gemeente. 
We kijken samen ook nog weer naar de plaatselijke regeling voor onze gemeente. 
Daarin worden details van onze gemeentelijke organisatie vastgelegd. Deze 
regeling is kerkordelijk verplicht en ook belangrijk voor onze ANBI-status. Die is op 
een haar na gevild. Na de zomer hopen we deze aan de gemeenteleden te kunnen 
voorleggen. 
 
Dan is het hoog tijd om af te ronden. We praten nog even wat in de rondte en 
sluiten met een bewerking van het Luthers avondgebed uit het Dienstboek: 
‘Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt teneinde en de avond valt over ons neer. 
Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen speuren naar een lichtpunt in het donker.  
Blijf bij ons.’ 
 
Het is nog licht als we naar huis gaan. 
Lieuwe Giethoorn 
 
Gemeentezondag 
Wat een stralende zondag was het afgelopen 22 mei! Een dag waarop veel 
gemeenteleden en gasten de weg naar de Stefanuskerk wisten te vinden. We 
vierden een kort ochtendgebed met een prachtige overdenking waarin een verhaal 
van Tolstoj juist in deze tijden te denken gaf. Hoeveel vragen kan je stellen terwijl 
de antwoorden in het moment opgeslagen liggen. 
Aansluitend was er (verlate) koffie met taart op de picknickbanken in de zon achter 
Kerkenheem. Iedereen keuvelde er lekker op los, ouderen gingen met de jongste 
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spruiten bij de schaapjes kijken. Er werd gerummikupt en kubb gespeeld op het 
grasveld onder de kastanjeboom.  
Bijna 40 mensen hadden een foto vanuit hun jeugd meegebracht: dat leverde vele 
oh’s en ah’s op bij het zien van de kleine gekartelde zwart-wit foto’s tot de in kleur 
uitgeprinte foto’s van de laatste aanwas. Wie herkennen we?  
Het lunchbuffet was een plaatje! Met een mix van soep, brood, wraps, salades en 
fruit was het een waar feestmaal waar iedereen meer dan genoeg aan had. Na de 
lunch maakte iedereen zijn of haar foto eigen bekend. Een enkel gemeentelid had 
bijna de helft van de foto’s goed!  
Al met al een heel geslaagde zondag.   
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Bloemengroet 
Floris & Anna, Karla, Ineke en Christina hebben in de afgelopen periode de 
bloemen uit de dienst thuis in een vaas mogen zetten. 
 
Collecte voor het voetlicht: Wilde Ganzen 
Wanneer velen van ons in deze zomerperiode uitvliegen voor vakantie, vliegen de 
Wilde Ganzen naar een plekje op het collecterooster. 
Wilde Ganzen steunen al zestig jaar lang overal ter wereld aanpakkers die armoede 
van onderop willen doorbreken. Met kleine, slimme projecten zorgen zij voor 
vooruitgang in hun eigen buurten en dorpen. Lokale initiatieven worden opgezet 
samen met Nederlandse stichtingen. Wilde Ganzen ondersteunt deze 
samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen ze de 
voortrekkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg 
van sociale voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van 
medische zorg tot financiële onafhankelijkheid. 
De aanpak in een notendop: 
1. Wilde Ganzen steunt projecten 
2. Wilde Ganzen zet lokale aanpakkers centraal 
3. Wilde Ganzen geeft financiële steun  
4. Wilde Ganzen stimuleert zelfredzaamheid 
 
Geloof jij ook in deze aanpak? Maak dan een bijdrage over voor Wilde Ganzen en 
help op die manier om doelstellingen te verwezenlijken en armoede terug te 

dringen. Het geld wordt goed besteed, 
van elke euro gaat er 88,5 cent naar 
de doelstelling om armoede te 
doorbreken, steun voor projecten, 
training en voorlichting. 
Projecten die hierdoor afgerond 
konden worden zijn bijvoorbeeld de 
bouw van toilet- en washuisjes in 
Indonesië, de aanschaf van nieuwe 
koffieplanten voor een koffiecoöperatie 

in Nicaragua (mèt Fairtrade logo en Rainforest Alliance keurmerk) of bijvoorbeeld 
de aanschaf van vijftig kippen voor een vakschool in Namibië waar jongeren 
kunnen leren hoe ze kippen moeten houden en fokken en hoe ze het beste met de 
dieren om kunnen gaan. De eieren gaan naar de koksopleiding, waar de koks in 
spe er lekkere maaltijden mee maken voor de eigen kantine. 
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Pinksterkwintet 
De dienst van Schrift en Tafel op Pinksterzondag was een extra feestelijke viering. 
De muzikale ondersteuning kwam niet alleen van orgel en spinet, maar van een 
heus kwintet.  
 
Voor deze gelegenheid brachten Gerard van Reenen (spinet), Mireille Vermeulen 
(cellist), Ammy de Raad (gitarist), Femke 
van Reenen (blokfluit) en Antje Heeringa 
(dwarsfluit) een aantal delen uit de 
Kerksonate van Giuseppe Sammartini 
(1693-1770) ten gehore.  
En wat leent de Stefanuskerk zich goed 
hiervoor! Dit betekende, ondanks het 
prachtige weer, een aantal 
‘kippenvelmomentjes’ in de kerk. 
 
 
 
 

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 4 september t/m 1 oktober 2022 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 augustus 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 JULI/AUGUSTUS 2022 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag 3 juli 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

Arie-Pieter Schep, pionier 

zondag 10 juli 
Hoendiep 32 
Den Horn/De 
Poffert 

10.30 uur 
Hildegardviering 
Eucharistieviering 

pastoor Arjen Jellema 
pastor Myriam Oosting 

zondag 17 juli 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

zondag 24 juli 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Gastdienst 
Damsterboord 

Ds. Jan Wilts 

zondag 31 juli 
Emmauskerk 

11.15 uur Gastdienst Walfried pastoor Arjen Jellema 

zondag 7 aug. 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Gastdienst 
Damsterboord 

ds. Jan Wilts 

zondag 14 aug. 
Emmauskerk 

11.15 uur Gastdienst Walfried pastoor Arjen Jellema 

zondag 21 aug. 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Gastdienst 
Damsterboord 

ds. Jan Wilts 

zondag 28 aug. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

zondag 4 sept. 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. Jan Wilts 

 
 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND  
Op dinsdag 5 juli, 2 augustus 6 september 2022 zal in de 
Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur 
plaatsvinden.  
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Is het echt zo slecht gesteld met de Walfriedgemeenschap? 
Enige tijd geleden heeft de Walfriedraad in de kerk een dringende oproep gedaan 
voor vrijwilligers. De strekking hiervan was dat het eigenlijk niet zo goed gaat met 
onze gemeenschap qua vervullen van vrijwilligerstaken. Mensen vroegen ons 
daarna of het echt zo slecht gesteld was met de Walfriedgemeenschap want alles 
loopt toch gewoon door? 
 
En inderdaad: alles loopt voor het oog nog gewoon door, maar er zijn ook een 
aantal vrijwilligerstaken die nog steeds niet ingevuld zijn en die dus ook niet meer 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
Zo hebben we op dit moment geen uitvaartcoördinator. Dit is iemand die overlegt 
met de uitvaartbegeleider en pastor, regelt dat de zaal wordt ingericht naar de wens 
van de nabestaanden en zorgt dat er mensen zijn die na de uitvaartdienst koffie en 
thee zetten en uitschenken.  
Dat we zo iemand niet hebben, heeft tot gevolg dat er geen uitvaartdiensten meer 
kunnen worden verzorgd in de Emmauskerk. 
 
Ook de kostersgroep heeft dringend behoefte aan nieuwe mensen. Als er geen 
koster is, is er niemand die de deur opent, de kerkklok luidt en wordt er niets 
klaargezet voor de viering. Ook is er dan geen koffie na afloop van de dienst. 
Kortom: geen koster, geen viering. 
Op 23 september hebben we een feestavond gepland ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de Emmauskerk en het 5 -jarig bestaan van de 
Hildegardparochie. U raadt het al: zonder mensen die mee willen denken en mee 
willen helpen, is er geen feest mogelijk. 
 
Tenslotte zou ook de Walfriedraad graag versterking willen hebben. Er blijven nu 
taken liggen. O.a. de communicatie naar de Walfriedgemeenschap en zorgen dat 
we een levendige gemeenschap blijven. Als we hier niet voldoende aandacht aan 
kunnen besteden, dooft steeds verder het vlammetje. 
 
Dus ja: alles loopt nog, maar als we geen uitvaarten (of huwelijken) meer kunnen 
laten plaatsvinden in de Emmauskerk, wij geen mensen hebben die alles 
klaarzetten voor een viering, we geen feestavonden meer kunnen organiseren en 
we niet kunnen bouwen aan onze gemeenschap dan is de vraag voor hoe lang 
nog? 
U als parochiaan kan het verschil maken tussen een levendige gemeenschap of 
eentje met een wegkwijnend bestaan. Vandaar onze oproepen om u aan te melden 
als vrijwilliger. 
 
Namens de Walfriedraad, 
Michèle van der Knaap 
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Bezoekersgroep 
In de grote zomervakantie is bijna iedereen weg van hier en op vakantie. Het is dan 
voor de thuisblijvers niet leuk om een tijd lang geen bezoek te krijgen. Daar heb ik 
iets op bedacht. En dat idee heb ik niet van mezelf, maar opgedaan in De Fontein 
in Park Selwerd (tussen Paddepoel en Selwerd). Daar doet men het ook. 
 
Op de laatste zondag voor de basisschoolvakantie, wil ik als contactpersoon van de 
bezoekersgroep adressen van thuisblijvers van onze Walfried-locatie gaan uitdelen. 
Het gaat om mensen boven de tachtig, die in onze wijken wonen. 
Het is dan de bedoeling, dat de kerkbezoekers van zondag 17 juli, die dat willen, 
van mij een adres in een envelopje kunnen krijgen met daarin een adres van een 
thuisblijvende 80-plusser.  
 
Van hen wordt gevraagd om van de vakantieplek of gewoon uit Groningen, een 
kaartje te zenden naar het adres in de envelop. 
Het zou mooi zijn als iedere 80-plusser van onze Walfried-locatie in de 
zomervakantie een vakantiekaartje van een medeparochiaan ontvangt. 
We hopen zo de lange vakantie wat aangenamer te maken. 
Doet u mee? 

Ineke Siersema 
 

Ter inspiratie 

Soms is het mogelijk om ergens uit breken. 

Lukt het een punt te zetten achter wat niet klopt: 

een uittocht. 

Lastiger is het om het ook vol te houden. 

Vaak denk je: nu begint het pas. 

Nooit was ik er aan begonnen 

als ik dit geweten had. 

Wat verbaast:  

dat het mensen lukken kan 

om ergens uit te breken 

en vooral ook: 

het kunnen volhouden daarna. 

 

Peter van der Schaft 
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BUITENVIERING in Thesinge bij de familie Schouteten 

Het is een goede gewoonte dat voor de pinksterviering van de Walfried 

gemeenschap wordt uitgeweken naar Thesinge, waar we dit jaar al voor de 20ste 

keer te gast zijn bij de familie Schouteten en waar hun tuin voor deze viering 

is klaargemaakt.  

Voorgangers in deze dienst zijn Lidy van Duyn en Lexia Koch, met medewerking 

van Chris van Wissen (klarinet) en het Ala Kondre koor. Ook vandaag is het 

heerlijk zomers warm met af en toe een zonnestraaltje door de bomen en waar 

de 60 bezoekers worden verwelkomd door het luide getsjilp van vogeltjes. 

De viering begint met het verwoorden van de Pinkstergedachte en we worden 

uitgenodigd om alles wat in je is open te zetten voor een kracht die je boven 

jezelf uit tilt en daarin de kracht van God te herkennen en in zijn Geest met 

elkaar verder te gaan. 

Elk gekozen lied gaat dan ook over deze grondgedachte en ook in het 

openingsgebed bidden we allen het refrein: ‘Schenk ons uw Geest, doe ons 

herleven’.  

Na afloop ontstaat een gezellige ontmoeting met elkaar, wordt er koffie, thee 

of frisdrank geschonken en de meegebracht lekkernijen laten zich smaken. 

Terugkijkend is het ook dit jaar een prachtige viering geweest. 

Joop Krol 

 

Er zong een merel mee 

Toen wij daar zaten en 

hoorden 

In de boomgaard 

De wind waaide zacht  

En we luisterden naar 

oude woorden 

Woorden van alle tijden  

en van nu 

We zongen en waren als 

altijd 

Er zong een merel mee 

 

Antoinet Dunning 
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Vanuit de Walfriedraad  
 
We hebben gesproken over de tegenvallende cijfers van de actie Kerkbalans. 
Er is een duidelijke terugval. Naar schatting zal er eind 2022 zo’n € 2000 
minder binnen zijn gekomen dan in 2021.  Er wordt gedacht aan een 
herinneringsactie voor de toegezegde bedragen. 
 
Ook hebben we gekeken naar de ledenadministratie. het is duidelijk dat de 
gegevens niet geheel en al accuraat meer zijn. We zullen met een paar 
mensen alle gegevens nagaan en waar nodig aanpassen. 
 
De beheercommissie gaat zich buigen over het Meerjaren Onderhouds Plan en 
bekijken wat er op korte termijn aan onderhoud moet worden gedaan. 
 
Ook nadat we meerdere keren een dringende oproep hebben gedaan voor 
vrijwilligers, zijn er geen aanmeldingen voor de structurele vacatures.  
Het probleem van gebrek aan menskracht wordt groter. Al met al veel werk 
voor weinig handen. 
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