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e-mail:emmausgroningen@gmail.com en
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541 2115

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
Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een
e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:
Damsterboord:
naar informatie@damsterboord.nl met in de
onderwerpregel: digitale rotonde
Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:
http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief
U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die
wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de
onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.
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OECUMENISCHE VIERINGEN
De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand.
• 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 2 oktober 2022
3e van de herfst
zondag 9 oktober 2022
4e van de herfst
zondag 16 oktober 2022
5e van de herfst
zondag 23 oktober
6e van de herfst
zondag 30 oktober 2022
7e van de herfst
Zondag 6 november 2022
8e van de herfst

Habakuk 3,1-3, 16-19

Lucas 17,1-10

2 Koningen 17,24, 29-34

Lucas 17,11-19

Genesis 32,23-32

Lucas 18,1-8

Jeremia 14,7-10, 19-22

Lucas 18,9-14

Genesis 12,1-8

Lucas 19,1-10

Jesaja 1,18-26

Lucas 19,41-48

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 nov. t/m 3 dec. 2022
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 oktober 2022
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl
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HUBERTINA
Het begon met Vonne van der Meer, schrijfster van onder andere het boek
‘Eilandgasten’. In de jaren ‘90 besloot ze de mis (weer) te bezoeken. Enkele jaren
later volgde haar man Willen Jan Otten. En wie wil lezen wat het met hem doet: hij
schreef aan mooi boek over hoe hij de kerkgang miste in de coronatijd:
‘Zondagmorgen’ met voor elke zondag een persoonlijke bespiegeling (ook
aanwezig in onze Interkerkelijke Bibliotheek in de Emmaüskerk). Recent kwam
Stephan Sanders in het nieuws met zijn boek ‘Godschaamte’ over hoe hij vanuit
weerstand tegen de kerk wel de drempel overging door een kwetsbaar en diep
verlangen gewenkt.
Vorig jaar vertelde nog een schrijver dat ze de mis bezocht: Kristien Hemmerechts,
gelauwerd Vlaams auteur, onder andere van het memorieboek dat ze over haar
overleden man Herman de Coninck schreef: ‘Taal zonder mij’.
Uit een interview in de Vlaamse krant “De Morgen” van vorig jaar:
“Het was een behoorlijke schok, zo’n bekentenis uit de mond van een
volbloed feministe, die decennialang publieke standpunten innam die haaks
stonden op de kerkelijke leer…Hemmerechts: “Een vriendin vroeg me
achteraf: ‘Kristien, ben je bekeerd?’ Ik schrok wel van dat woord. Ik heb
echt niet het gevoel dat ik vroeger een zondige vrouw was. Het is wel zo
dat ik al langer een religieuze of spirituele nood voel, maar mijn rationele
kant drukte die altijd weg. Onzin, dacht ik. Ik gaf er niet aan toe, alsof het
een seksuele geaardheid was die ik voor mezelf niet wilde erkennen. Door
het contact met Sant’Egidio (een religieuze lekenbeweging die zich inzet
voor arme stadsgenoten, jw), door het vrijwilligerswerk dat ik er verricht,
heb ik het wel gedurfd.””
Hemmerechts’ religieuze ‘move’ werkt door in haar meest recente boek. Dat heet:
‘Hubertina’. Hubertina is de hoofdpersoon en ze heeft echt geleefd (1893- 1973).
Hemmerechts verwerkt Hubertina’s leven in een roman.
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Nu moet ik eerlijk zijn: ik vind het niet haar beste boek. Maar het is wel een
bijzonder boek. Dat komt door het geloof van de hoofdpersoon. Hubertina komt
voor allerlei grenzen te staan: dood of leven, in Duitsland wonen of Nederland,
vluchtelingen helpen of niet, een relatie met de pastoor aangaan of niet, werken in
een Duits ziekenhuis in België tijdens de oorlog en tegelijk joden helpen. Dat brengt
haar in Ravensbrück en als ze daaruit bevrijd is, neemt ze het na de oorlog op voor
collaboranten. En bij al die grenzen geeft haar geloof haar de moed om zich niet
aan de grenspaaltjes te storen, maar te doen wat in haar ogen nodig is. Zo wordt dit
boek een document van geleefd geloof. Dat maakt het de moeite van het lezen
waard.
In het interview hierboven spreekt Hemmerechts over durf. Die zal ze ook bij
Hubertina herkend hebben.
Met een hartelijke groet voor u allen,
ds. Jan Wilts
Hubertina” van Kristien Hemmerechts is in februari
2022 verschenen bij uitgeverij De Geus.
Het is inmiddels makkelijk ook als e-boek te lenen in
de bibliotheek.
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Terugblik op “Samen ontdekken!” vanuit Overstag.
Op zondag 11 september was weer de eerste keer
Samen ontdekken! na de zomervakantie. Het was
mooi om te zien hoe we bekende gezichten van voor
de zomer zagen en bekende gezichten vanuit de
zomervakantie. We gingen aan de slag rondom het
verhaal van een man die 38 jaar ziek was en dan
opeens genezen wordt. We maakten kaartjes voor
zieke mensen in de wijk om te laten weten dat we
hen niet vergeten. Anderen maakten mooie bloemen
of gingen aan de slag met schilderen. Ook werd er
aan een tafel doorgepraat over gezondheid. Buiten
gingen mensen actief aan de slag om te ervaren hoe
het is om met een handicap te leven.

Tijdens het verhaal ontdekten we dat je
door je ziekte heel eenzaam kunt zijn en
dat het mooi is als je anderen mag laten
weten dat je om ze denkt en naast ze
staat, zoals Jezus dat deed bij deze
zieke man. We zagen ook hoe je leven
opeens een grote wending krijgt als je
beter wordt en je veel meer
mogelijkheden krijgt. Iets dat voor jezelf
en anderen om je heen flink wennen kan
zijn.
Na het verhaal was het tijd om samen te
gaan eten. Toen bekend werd dat er een tosti-ijzer aanwezig was, werden er direct
tosti’s gemaakt. Ook de soep die meegenomen was vond gretig aftrek. We kunnen
terugkijken op een geslaagde dag met mooie ontmoetingen.
De volgende “Samen ontdekken!” is op 27 november om 11:00 uur in ’t Kompas.
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STEFANUSKERK

Predikant: ds. Jan Wilts
Telefoon: 050-2808863. U kunt te allen tijde bellen. Als ik er
niet ben, krijgt u het antwoordapparaat. Spreek gerust in, dan
bel ik terug. In de regel ben ik 's morgens vanaf 9 uur (maar
niet op dinsdag) en rond 12.15 uur bereikbaar en ’s middags
rond 17.30 uur.
E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag.

Rooster kerkdiensten
2 oktober
3e van de herfst
9 oktober
4e van de herfst
16 oktober
5e van de herfst
23 oktober
6e van de herfst
30 oktober
7e van de herfst

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

6 november
8e van de herfst

10.00 uur
Stefanuskerk

zondag

voorganger

informatie

pastoor Arjen
Jellema

oecumenische dienst

ds. Jan Wilts

gezamenlijke dienst met
Overstag

ds. Jan Wilts
ds. T. Meijlink
ds. L.O.
Giethoorn
ds. Jan Wilts
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oecumenische dienst
na afloop:
gemeenteberaad

Bij de kerkdiensten
zondag 9 oktober “aan tafel”
Deze zondag vieren we samen met onze pioniersplek Overstag.
Eén van de activiteiten van Overstag is “Samen Ontdekken” - een dienst zonder
vaste liturgie met creatieve elementen en een Bijbelverhaal dat vrij verteld wordt,
gekoppeld aan een maaltijd.
Met ons overkoepelende thema sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN: “Aan
Tafel”.
Het programma voor 9 oktober ziet er zo uit
9:45 - 10.15 uur: inloop in Kerkenheem
volgende tijden bij benadering
10.15 uur: we starten met een lied en vervolgen met een creatief programma in
Kerkenheem.
11.15 uur: we vormen een zingende stoet naar de Stefanuskerk
11.30 uur: vervolg in de Stefanuskerk met Bijbelverhaal, gebeden en liederen.
12.00 uur: lunch in Kerkenheem
12.45 uur: afsluiting
Lees ook/verder op pag.12: Uitnodiging vanuit Damsterboord en Overstag

zondag 6 november
We vieren de (oecumenische) dienst als een wat korter ochtendgebed. Daarna
drinken we koffie in Kerkenheem en dan volgt er gemeenteberaad van ongeveer
een uur. Aan de orde zal onder meer het nieuwe plaatselijk regelement zijn. Voor
die vergadering zal op tijd een agenda worden gepubliceerd op onze website en
ontvangt tegen die tijd ook een nieuwsbrief met alle gegevens. Zie ook het
volgende nummer van de Rotonde.
Het gemeenteberaad is op een oecumenische zondag gepland. Allen die de
kerkdienst meevieren en allen die geïnteresseerd zijn – ook vanuit de oecumene –
zijn van harte welkom.
AGENDA GESPREKSGROEPEN
woensdag 5 oktober
11.00 uur-12.30 uur Bijbelkring Kerkenheem
woensdag 5 oktober
15.00 uur-16.30 uur Gesprekskring Engelbert,
dorpskerk Engelbert
woensdag 12 oktober
19.30 uur-2100 uur “aan boord bij”,
Forumbibliotheek Lewenborg
woensdag 19 oktober
19.00 uur-19.45 uur Samenkring ’t Roer
woensdag 19 oktober
20.00 uur-21.30 uur Gesprekgroep 25-45 jaar
woensdag 2 november
11.00 uur-12.30 uur Bijbelkring Kerkenheem
9

“aan boord bij”
“Aan boord bij” is een nieuwe activiteit in Lewenborg. Het doel is om dichtbij huis
een avond met een inhoudelijk onderwerp aan te bieden waarover we met elkaar in
gesprek kunnen raken. Met deze activiteit geven we vanuit Damsterboord een
vervolg aan de gespreksgroep die we een aantal jaren in Het Dok verzorgden.
De eerste keer zal zijn op woensdag 12 oktober, 19.30 uur. Dan stappen we “aan
boord bij” onze wijkgenoot Jeroen die over zijn leven in deze wijk zal vertellen. Dat
is een bewogen leven, met hoogten en diepten, allemaal om de hoek. Dat gebeurt
in de vorm van een interview. We kunnen aan de hand van zijn verhaal met hem in
gesprek. We zijn Jeroen erkentelijk dat hij bereid is te komen en te vertellen over
zijn leven op straat, over wat het betekent om een woning toegewezen te krijgen,
om nieuwe kansen te krijgen.
De interviewers zijn Nienke Noordenbos, zij werkt als locatieleider in de
Forumbibliotheek Lewenborg, en Jan Wilts, predikant van de Stefanuskerk in
Noorddijk. Voor het interview en het onderlinge gesprek kunnen we terecht in de
Forumbibliotheek Lewenborg in Het Dok.
Voor ons is het een nieuwe activiteit. We hopen natuurlijk dat het aansluit bij uw
interesses en dat we “aan boord bij” elkaar, bij kunnen dragen aan een goed
gesprek in de wijk en onderling begrip.
Dus:
woensdag 12 oktober, 19.30 uur is de Forumbibliotheek open.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. De toegang is gratis, u bent welkom, maar we
vinden het wel fijn als u zich opgeeft. Dat kan via Het Dok: info@hetdok.nl
PS: de volgende keer kunt u aan boord stappen bij een boek dat in de
belangstelling staat. Dat boek is ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls. We
haken we aan bij “Nederland Leest”. Dat is de actie waarbij de bibliotheken een
(gratis) boek klaar hebben liggen voor iedereen. Het boek ligt de hele maand
november gratis klaar in bibliotheek. Over dat boek kunnen we dan met elkaar
verder praten, leeservaringen delen, vragen stellen.
Dat zal zijn op woensdag 30 november 19.30 uur.
VRIJE WEEK PREDIKANT
Van 21 oktober tot en met 30 oktober ben ik vrij. Als u een predikant zou willen
spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349,
e-mail: ha.hilberts@gmail.com, Mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail:
j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail:
greebusz@gmail.com. Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.
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8 OKTOBER: VRIJWILLIGERSUITJE DAMSTERBOORD!
Het kan en mag weer: een vrijwilligersuitje van Damsterboord!
Omdat bijna iedereen wel min of meer als vrijwilliger kan worden beschouwd,
verspreiden we deze uitnodiging in brede kring. Iedereen is welkom om zich
hiervoor aan te melden.
Hierbij de uitnodiging voor deelname aan en opgave voor de theatervoorstelling
“Veur Aaltied”, op zaterdag 8 oktober om 20:00 uur in de kerk van Garmerwolde.
Voor verdere informatie kunt u de website http://www.veuraaltied bekijken.
Lijkt u dit leuk, wilt u zich dan uiterlijk maandag 3 oktober ’22 bij Bertha Buist
opgeven, e-mail bertha.buist@gmail.com. Dit in verband met het tijdig kunnen
reserveren van de toegangskaarten. Hierna ontvangt u aanvullende informatie over
het programma.
Als vervoer naar de kerk in Garmerwolde voor u lastig is, wilt u dat dan ook meteen
bij de aanmelding laten weten.
Met hartelijke groet,
namens de kerkenraad van PG Damsterboord, Lieuwe Giethoorn en Joke Smit,
Bertha Buist

OPEN KERK OP ALLERZIELEN
Op woensdag 2 november, is het
de dag van Allerzielen. Van
oudsher een dag waarop de
overledenen herdacht worden.
Elk jaar is de Stefanuskerk die
avond tussen 18.00 en 20.00 uur
geopend om op een rustige plek
de mensen te gedenken die
gestorven zijn.
U bent van harte welkom om
binnen te lopen, plaats te nemen
in de banken om te luisteren naar de muziek of een kaars aan te steken. Er zijn een
paar gastvrouwen aanwezig met wie u, als u dat wilt, kunt praten.
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UITNODIGING VANUIT DAMSTERBOORD EN OVERSTAG:
Zondag 9 oktober is er een gezamenlijk viering waarbij we een kijkje nemen in
elkaars keuken rondom het thema delen.
Damsterboord gaat Overstag en Overstag komt aan (Damster)boord
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Of je jong bent of oud, iedereen is
welkom!
Wat is het idee?
Zondag 9 oktober wordt een viering die alle aspecten in zich heeft van SAMEN
ontdekken! van Overstag, maar dan met een invulling waar de Damsterboorders
zich ook in kunnen herkennen. Kortom het wordt een mix van verschillende stijlen,
waarbij voorop staat dat we met elkaar aan de slag gaan en elkaar ontmoeten
rondom het thema delen.
We beginnen in Kerkenheem met koffie, thee, limonade en wat lekkers. Daarna is
er uitleg over het thema en de verschillende activiteiten. Vervolgens kun je kiezen
wat je wilt gaan doen.
Er is voor iedereen wel wat te beleven, zoals knutselen, estafette, collage maken,
iets met taal en kaartjes en ook jong(er) ontmoet oud(er), samen op de duo fiets.
Daarna is er de viering waarin deze aspecten terugkomen.
En we sluiten zoals altijd af met een gratis gezamenlijke lunch. Als je iets lekkers
zou kunnen meenemen van thuis voor de lunch zou dat heel fijn zijn. Dat zamelen
we in en stallen we uit op tafels. Zo hebben we dan een mooi assortiment heerlijke
lunchgerechten waar iedereen weer wat uit kan nemen. Lukt het je niet dan ben je
uiteraard net zo welkom! We delen met elkaar wat we hebben/wat er is.
Soep, drinken en fruit zijn aanwezig.

Voor aanvangstijden en meer informatie zie ook pag. 8:
Zondag 9 oktober “aan tafel”
* We willen jullie ook vragen om spullen mee te nemen waar we de komende tijd
mee kunnen knutselen. Te denken valt aan lege wc-rolletjes en keukenrollen,
resten behangpapier, restjes wol, eierdozen, glazen potjes voor waxinelichtjes enz.
We hopen je dan te zien!
Het voorbereidingsteam: Jan Wilts, Lieuwe Giethoorn, Bertha Buist, Arie-Pieter
Schep en Annie van Dam.
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Bij Vrijdag en Buurten met een Bakkie slaan de handen ineen:
ontmoet je buurtgenoten tijdens het Meezingcafé Lewenborg op 11 oktober.
Begin oktober is de week van ontmoeting.
Samen met Bij Vrijdag (huis van de amateurkunst in Groningen) hebben we op 11
oktober een meezingcafé georganiseerd waarbij je volop de gelegenheid hebt om
je buurt- en wijkgenoten te ontmoeten.
Livemuziek, heerlijke evergreens en een hoop gezelligheid, dat zijn de ingrediënten
van het Meezingcafé! Wat is er leuker dan uit volle borst mee te zingen met Ede
Staal, The Rolling Stones en verschillende verzoeknummers. Er is livemuziek, de
songteksten worden op een groot scherm geprojecteerd en de bar is geopend.
Entree is gratis.
ZINGT U MEE? U hoeft zich niet aan te melden.
Daaraan voorafgaand heeft het team van Buurten met een Bakkie van 18:00 -19:00
uur gratis een kop eigengemaakte soep voor u met een broodje.
Even alles op een rij:
Wanneer: 11 oktober
Waar:
Het Dok
Wat:
soep en broodjes vanaf 18:00 uur
meezingcafé van 19:00 -21:00 uur
Voor wie: voor iedereen.
Annie van Dam

VANUIT DE DIACONIE DAMSTERBOORD
Bloemen
Het is fijn dat het geven van een bos bloemen in vreugde ontvangen
wordt. In de zomerperiode hebben we deze fleurige glimlach mogen
bezorgen bij dhr. Van Dop, de fam. Jongeling, mevr. Hartsema,
mevr. Bruining, mevr. Spithof, dhr. Scholten, mevr. Collins, mevr.
Dijkhuizen, fam. Van der Deen en de fam. Buining.
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COLLECTE OPBRENGSTEN TWEEDE KWARTAAL 2022
Zeemanshuis Eemshaven
€ 133,32
Giro 555 Oekraïne
€ 262,49
Paascollecte PKN KiA Libanon
€ 121,34
Lilianefonds
€ 120,35
KiA Noodhulp Nigeria
€ 149,12
INLIA
€ 141,62
KiA Oog voor kinderen in pioniersplekken
€ 149,13
Kindervakantieweek Roemenië
€ 250,00
KiA Boeren in Kwazulu Natal
€ 134,37
Calcutta Rescue Fund
€ 109,37
Beautiful Gate (Schone Poort)
€ 139,38
KiA Binnenlands diaconaat: Hulp aan mensen
€ 221,88
zonder papieren

Collecte het voetlicht: INLIA
INLIA is een partner van kerken, van gemeenten, van vluchtelingen. Kortom: INLIA
is een partner van mensen! INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale
Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor
geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze
gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
De stichting bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van
en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en
vluchtelingen in nood. De stichting is onafhankelijk en bestaat van particuliere giften
en bijdragen van kerken en diaconale fondsen.
Ook wordt het werk van INLIA ondersteund
door Kerk in Actie.
INLIA is in de nieuwsberichten van de
afgelopen periode geen onbekende. We
weten allemaal -helaas - nog van de
vluchtelingen die in Ter Apel buiten, voor de
hekken, de nacht doorbrachten omdat de
opvang overvol was.
Door woningnood is er te weinig doorstroom vanuit de asielzoekerscentra. INLIA
heeft getracht wat druk van de ketel te halen en heeft in korte tijd in samenwerking
met kerken noodopvang weten te creëren voor meer dan 400 vluchtelingen.
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Daarnaast is nog niet zo lang geleden (juni) het INLIA Gasthuis Groningen officieel
geopend waar maximaal 270 vluchtelingen terecht kunnen in afwachting van een
toekomst in het land van herkomst, een toekomst in een ander land van
hervestiging of een legale toekomst in Nederland.
Vluchteling ben je niet uit vrije wil. Laat ze niet op straat staan.
De diaconie laat u dit ook graag weten:
Groningen Geeft Warmte (afgerond)
In een tijd waarin oorlogsgeweld, vluchtelingen en financiële nood mensen veel
zorgen baart is het fantastisch om te kunnen melden dat het project Groningen
Geeft Warmte ruim € 21.211, -- *) heeft opgeleverd. Met nog een aanvulling vanuit
sponsorgelden en donaties van de Voedselbank Stad Groningen, wordt het
eindbedrag afgerond naar € 25.000, --. Hoewel het streefbedrag niet is gehaald, is
het toch hartverwarmend dat hiermee de ruim 500(!) huishoudens die
gebruikmaken van de Voedselbank, een steuntje in de rug geboden kan worden.
Een kleine bijdrage in het verlichten van de (energie)armoede.
*) stand 3 juni 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------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 nov. t/m 3 dec. 2022
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 oktober 2022
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl
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R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel.
5412115
* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.
BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE
Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:
Arjen Jellema
- tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Myriam Oosting - tel: 06-39175000
Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:
www.hildegardparochie.nl
•
@

Tel. 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.
16

VIERINGEN WALFRIED OKTOBER 2022
Datum/kerk

Tijd

Viering

Voorganger &
bijzonderheden

zondag 2 okt.
Emmauskerk

11.15 uur

Oecumenische
viering RK

pastoor Arjen Jellema

zondag 9 okt.
Emmauskerk

11.15 uur

Woord- en
communieviering

pastor Hilda van
Schalkwijk

zondag 16 okt.
Emmauskerk

11.15 uur

Woord- en
communieviering

dienst o.l.v. parochianen

zondag 23 okt.
Emmauskerk

11.15 uur

Woord- en
communieviering

pastor Myriam Oosting

zondag 30 okt.
Emmauskerk

11.15 uur

Woord- en
communieviering

pastor Hilda van
Schalkwijk

woensd. 2 nov.
Emmauskerk

19.00 uur

Allerzielen

dienst o.l.v. parochianen

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND
Op dinsdag 4 oktober 2022 zal in de Emmauskerk weer de
maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden.

VANUIT DE WALFRIEDRAAD
Afgelopen donderdag 15 september hadden we de eerste
Walfriedraadsvergadering sinds de zomervakantie weer. Daarin stond met name
het lustrumfeest van 23 september centraal. Ik kan u zeggen dat er een prachtige
avond is georganiseerd die zeker aandacht verdiend! Ik hoop velen van u daar te
kunnen begroeten!
Daarnaast stond de vergadering ook in het teken van de nieuwe voorzitter.
Michèle van der Knaap is teruggetreden als voorzitter en Mark Brugmans heeft het
stokje overgenomen. Naast een kort verslagje van de vergadering zal Mark zich
aan jullie voorstellen.
Hoewel veel van jullie me waarschijnlijk wel kennen als lector, of als de schrijver
van de "Markant" het stukje uit het Groene Blad, is het toch goed om een paar
17

dingen over mijzelf te vertellen. Ik ben Mark Brugmans, 50 jaar en meer dan 25 jaar
gelukkig getrouwd met Miriam. Ik heb 2 kinderen die beiden hun communie hebben
gedaan in de Walfriedparochie. Mijn ouders hebben zich altijd ingezet voor de
Walfried en na het overlijden van mijn vader ben ik lector geworden.
Ik ken onze gemeenschap als eentje waar iedereen welkom is en denk dat daar
een uniek kenmerk zit van hoe wij allemaal onze geloofsovertuiging beleven.
Afgelopen zomer heeft Michele me gevraagd haar op te volgen en na kort daarover
nagedacht te hebben heb ik "ja" gezegd. Ik vind het niet alleen een eer om
voorzitter te zijn, maar wil me ook in gaan zetten om het "kerken" in onze
gemeenschap voor meer mensen bereikbaar te maken.
Namens de Walfriedraad, Mark Brugmans

vooraankondiging
REGIONALE STARTDAG VOOR DE VASTENACTIE 2023.
Om alvast in uw agenda te noteren:
op 19 november 2022 wordt de Regionale Startdag Vastenactie Noord Nederland
in de Zuiderkerk in Drachten georganiseerd. (De Drift 46, 9203 GH)
Tijdstip: 10:00 -15:30 uur. Thema: ‘Mensen onderweg’.
Deelname aan deze dag is gratis en u krijgt tevens een lunch aangeboden.
Meer informatie over het programma volgt nog in de uitnodiging. U kunt zich alvast
aanmelden (l.winter@bisdomgl.nl) maar dat kan ook na ontvangst van de
uitnodiging.
Lisette Winter
KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 november t/m 3 december
2022 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 oktober 2022
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl
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Ter inspiratie

Landschap
dromen
dwalen door het landschap
dat achter je ligt
dat vóór je ligt
overal voetstappen
jouw voetstappen
tekens van leven
sporen onuitwisbaar
hoor vogels
zingen je naam
bomen wijdvertakt
vertellen je verhaal
dromen
dwalen door het landschap
dat oplicht in je ziel
je vriendelijk toelacht
landschap
dat op je wacht
Hans Bouma
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