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541 2115
541 4047

ROTONDE
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
U kunt Rotonde ook
digitaal krijgen. Meldt u
zich daarvoor aan via:
www.damsterboord.nl of
walfriedparochiegroning
en.nl
Rotonde blijft ook in zijn
papieren vorm bestaan.
U kunt ook beide
versies ontvangen. Wilt
u voortaan alléén de
digitale versie, meldt u
dan af voor de papieren
Rotonde via een mail
naar
admrotonde@live.nl
o.v.v. opzeggen +
uw naam + adres.

LEZINGEN/ EREDIENSTEN
5 maart
1e v.d. 40
dagen
12 maart
2e v.d. 40
dagen
19 maart
3e v.d. 40
dagen
26 maart
4e v.d. 40
dagen

Genesis 2,15-3,9
Romeinen 5,12-21
Matteüs 4,1-11
Jesaja 58,1-9
Korintiërs 6,1-10
Matteüs 4,1-11
Exodus 17,1-7
Korintiërs 10,1-13
Johannes 4,526(42)
1 Samuël 16,1-13
Efeziërs 5,8-14
Johannes 9,113(14-25)26-39

Jesaja 58,1-9
Korintiërs 6,1-10
Matteüs 4,1-11
Jesaja 58,1-9
Korintiërs 6,1-10
Matteüs 4,1-11
Exodus 34,1-10
Efeziërs 5,1-9
Lucas 11,14-28
Zacharia 8,1-23
Galaten 4,22-5,1a
Johannes 6,1-15

OECUMENISCHE VIERINGEN
op de eerste zondag van de maand
beginnen steeds om 10.00 uur in de Emmauskerk.
5 maart pastor Arjen Jellema
1 april ds. Jan Wilts

VERZORGINGSHUIS MERCATOR
De kerkdienst voor ouderen in de kapel
van Mercator is eenmaal in de maand
en wel de tweede vrijdag van de maand
om 9.45 uur op de 3de etage. De
eerstvolgende viering is dan op 10
maart. Ook als u vanuit de wijk wil
komen, bent u van harte welkom.

COLLECTES
Hierbij de opbrengsten van de collectes
van de oecumenische dienst van de
afgelopen maand, 5 februari:
Werelddiaconaat
€ 119,07
Oecumenische activiteiten € 69,45
De gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen.
Ate Jongeling
penningmeester
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SYMBOLEN EN RITUELEN IN DE GOEDE WEEK
Op 29 maart zullen dominee Jan Wilts
en ondergetekende samen een avond
verzorgen over de Goede Week.
Welke symbolen en rituelen spelen
daarin een rol? Denk aan de
palmpasenstok op Palmzondag
waarmee de kinderen door de kerk
trekken; aan brood en wijn die we op Witte Donderdag met elkaar delen; aan het
kruis op Goede Vrijdag waarbij we bloemen leggen (katholiek gebruik) en het licht
van de paaskaars dat in de Paaswake wordt rondgedeeld.
Wat is hun betekenis? En is die betekenis voor protestanten en katholieken
dezelfde?
We willen een korte inleiding geven en daarna is er ruimte voor gesprek met elkaar.
Daarbij staat de vraag centraal: wat roepen de symbolen en rituelen bij ú op?
Als mensen uit verschillende tradities binnen de ene grote christelijke traditie
begrijpen we elkaar niet altijd. Het leek ons zinvol om over zoiets belangrijks als de
Goede Week en wat die voor ons betekent, in gesprek te gaan. Misschien groeit er
meer wederzijds begrip en ook kan dat, wat voor jouzelf vanzelfsprekend is,
hierdoor nieuwe glans en een diepere betekenis krijgen.
Wij nodigen iedereen van Damsterboord en van de Walfriedgemeenschap van
harte uit voor deze avond.
Het is, i.v.m. de koffie en thee, prettig voor ons om te weten hoeveel mensen er
ongeveer komen. Zou u zich willen opgeven? Dat kan bij ds. Wilts (tel. 0502808863 of per mail: janwilts@damsterboord.nl) of bij mij (tel. 0594-507800 of
h.van.schalkwijk@home.nl)
Mede namens ds. Jan Wilts,
pastor Hilda van Schalkwijk
Datum: woensdag 29 maart
Tijd: 19.30 uur, aansluitend aan de soberheidsmaaltijd
Plaats: Emmaüskerk

PROJECT KINDERNEVENDIENST WALFRIEDGEMEENSCHAP EN
DAMSTERBOORD
Op zondag 5 maart start de 40 dagen tijd, de tijd op weg naar Pasen. Gezamenlijk
gaan we op weg, iedere zondag een ander thema, tot aan Pinksteren toe. We
volgen dit jaar het project van Bonnefooi, en het heet Zie jij het!?
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Hoe kijk je tegen dingen aan? We gaan als het ware een grote schoonmaak
houden, de grote schoonmaak in het voorjaar. De kerk wordt schoongemaakt, er
worden dingen gevonden door gemeenteleden en we vinden ook iedere week een
bijpassende foto. Maar wat staat er eigenlijk op? En wat vormen al die foto’s met
elkaar? Kortom, een fijn project waarbij iedereen is uitgenodigd.
Verder alvast een oproep voor Palmpasen:
Op zaterdag 8 april gaan we paasstokken maken.
De stokken kosten 1 euro statiegeld, dus die krijg je
weer terug als je de stok later weer inlevert. Vanaf
17.00 ben je welkom in de Emmauskerk. (let op:
uurtje later dan voorgaande jaren!)
De Palmpasenzondag gaan we in een optocht naar
Mercator en is er aansluitend een fijne dienst. Je
moet om kwart over 10 aanwezig zijn als je mee
wilt lopen. In de dienst gaan we een paasquiz
spelen.

SOBERHEIDSMAALTIJDEN
Ook dit jaar nodigen wij u uit voor het deelnemen aan de soberheidsmaaltijden.
Met aansluitend korte vespervieringen, ter gelegenheid van de “veertigdagen” tijd.
Op de woensdagen 22 en 29 maart en op 5 april.
In de Emmaüskerk.
Aanvang 18:00 uur tot 19:30 uur.
Opgeven in de hal van de kerk op het aanmeldingsbord.
Namens de Walfried-raad (v.h. de V.V.K.L)
H.A. Scholten

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 april t/m 6 mei 2017 dient u de
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 maart ingeleverd te hebben bij: Margreeth
Nagel tel: 3111260
Maar liever via e-mail: rotondevvkl@hotmail.com
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Op 15 maart zijn er verkiezingen.
Dan wordt er gestemd voor een nieuwe Tweede Kamer.
Spannende verkiezingsdag, wat wordt de uitslag?
Er zijn genoeg belangrijke onderwerpen die onze aandacht vragen.
Denk aan de gaswinning en de aardbevingsschade.
Denk aan de sociale omstandigheden, armoede, onzekerheid over werk.
Is er niet te veel bezuinigd?
Ouder worden, hoe kan dat waardig en met welke voorzieningen?
Economisch beleid, hoe verdelen we de pensioenen?
En hoe verdelen we het werk?
Hoe zorgen we dat regels mensen helpen en niet beknellen?
De vluchtelingen, stuurloos op zee, mensonterend.
En hoe moet het in ons land?
Hoeveel vluchtelingen kunnen we aan, qua opvang, qua veiligheid?
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen van het klimaat op aarde?
Hoe sluit het onderwijs goed aan op de praktijk en hoe kunnen kinderen leren
elkaar te respecteren?
Allemaal belangrijke vragen.
De politieke partijen geven daar een verschillend antwoord op.
Hun leiders twitteren wat af, lopen over de markt, of verschijnen op tv.
Wat hebben we aan hun plannen voor onze vragen?
Een aantal mensen gaat niet kiezen.
Zij zien hun idealen niet meer gekend in de politiek.
Dat voelt voor hen als in de steek gelaten. De interesse in de politiek verdwijnt.
Veel mensen gaan wel stemmen.
Hun stem kan een proteststem zijn.
Protest tegen de partijen die nu in de regering zitten.
Andere mensen herkennen hun idealen bij een christelijke partij, het CDA of de
Christen Unie.
Weer anderen zien in links hun ideaal, bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA of SP.
Of ze kiezen juist pragmatisch en liberaal, denk aan D66 of VVD.
En we kunnen ook nog stemmen op een partij met een heel gericht doel: zoals de
Partij voor de dieren of de partij 50+.
En er zijn nog meer partijen. In totaal 28!
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Mensen van de kerk stemmen niet anders dan daarbuiten: ze maken net zo goed
verschillende keuzes in het stemhokje. Of ze blijven thuis.
Voor mensen die geloven of bij een kerk horen, hangt de keus die ze maken wel
samen met hun geloofsovertuiging. Of dat nou de keus om thuis te blijven is, of om
op een partij te stemmen. We verbinden de keus die we maken met onze
overtuiging.
In de uitwerking van die keus zijn grote verschillen.
Maar de bron is dezelfde: als mens de verantwoordelijkheid voelen voor deze
wereld.
Een verantwoordelijkheid waarvan we geloven dat die door God aan mensen is
toevertrouwd.
Waar ik dit stuk vooral om schrijf, is niet om de partij waar iemand op stemt. Ik
schrijf het ergens anders om. Om te pleiten voor respect, respect voor mensen die
op een andere partij stemmen dan we zelf doen.
Als we die een negatief etiket op plakken, dan zijn we niet meer in gesprek. Dan
verliezen we respect.
Daarom schrijf ik dit stukje; een oproep tot respect voor elkaar.
Wat we ook stemmen - of niet.
Ik wil er nog wel iets aan toevoegen wat ik ook belangrijk vind. Dat is dat uit het
zicht raakt dat stemmen een democratisch voorrecht is en dat we dat in vrede
kunnen doen.
In de politiek gaat het lang niet altijd goed. Voorbeelden te over.
Maar de basis dat we in dit land in vrijheid kunnen stemmen, die is mij zeer veel
waard.
Denk maar aan landen die dat niet hebben.
En dat - met alle gebreken van de politiek - Nederland in Europa al 72 jaar in vrede
leeft.
Dat is een groot goed. Bijna nooit vertoond in de geschiedenis.
Dat democratisch voorrecht en die vrede - laten we niet vergeten hoe kostbaar die
zijn.
Onze kerken hebben daar veel aan te danken en ook veel aan bijgedragen.
Op 15 maart zijn er verkiezingen. U hebt daar vast al
over nagedacht. Misschien bent u er al uit, misschien
gebeurt dat de komende dagen nog. Wijsheid gewenst
bij uw afwegingen,
met een hartelijke groet voor u allen,
ds Jan Wilts.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
DAMSTERBOORD
EMMAÜSKERK
STEFANUSKERK
MAARTENSKERK

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.

KERKDIENSTEN
aanvang en
zondag
kerk
invocabit
5 maart
reminiscere
12 maart
oculi
19 maart
laetare
26 maart
judica me
2 april

10.00 uur
Emmaüskerk
10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Emmaüskerk

voorganger

informatie

pastor A. Jellema

oecumenische dienst

ds. Jan Wilts

avondmaal

ds. Jan Wilts
ds. Jan Wilts

mmv vocaal kwartet

ds. Jan Wilts

oecumenische dienst

AUTOVERVOER
Wilt u autovervoer naar de kerk? U kunt de volgende personen bellen:
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391
D. Hollenga
tel: (050)5412117
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BIJ DE KERKDIENSTEN
Op zondag 5 maart begint de 40 dagentijd voor Pasen. De kindernevendienst heeft
een mooi project uitgezocht dat aansluit bij het Gemeenschappelijk Leesrooster, dat
is het rooster dat ook in het Dienstboek van de PKN staat. De hoofdlezingen zijn:
zondag 5 maart: Mattheüs 4, 1-11
zondag 12 maart: Mattheüs 17, 1-9
zondag 19 maart: Johannes 4, 5-16
zondag 26 maart: Johannes 9
zondag 2 april:
Johannes 11
Óp zondag 26 maart, zondag laetare (‘verheugt u’) werkt ons eigen vocale kwartet
aan de dienst mee en we hopen dan het nieuwe roze antependium in te wijden!

KINDERCATECHESE IN MAART EN APRIL
In de weken voorafgaand aan Pasen, beginnend op maandag 20 maart willen we
een kort programma van kindercatechese aanbieden. We stellen ons het volgende
voor.
- doelgroep: kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en de bovenbouw
van het speciaal basisonderwijs;
- frequentie: vier wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier, na schooltijd, 's
middags rond halfvier; (de kinderen kunnen direct nadat de school uit is, komen)
- data: maandag 20 maart, maandag 27 maart, maandag 3 april, maandag 10 april
- locatie: Emmaüskerk;
- programma: een korte verkenning van vier onderwerpen: de Bijbel, de kerkdienst,
het orgel en het Liedboek, het avondmaal;
- afsluiting op Witte Donderdag in de kerkdienst, waar de kinderen meewerken aan
het avondmaal;
- leiding: ds. Jan Wilts.
- aanmelding: janwilts@damsterboord.nl (graag voor 15 maart)
Alle kinderen uit de doelgroep die bij ons ingeschreven zijn en hun ouders, krijgen
een brief met uitnodiging. En natuurlijk mogen vrienden en vriendinnen meekomen.

AGENDA GESPREKSGROEPEN
woensdag 1 maart: 11.00 - 12.30 uur, Bijbelkring Emmaüskerk
woensdag 8 maart: 20.15 - 21.45 uur, Gespreksgroep Kerkenheem
woensdag 29 maart: 19.00-19.45 uur, Samenkring ’t Roer
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NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Voor welke zoekers willen wij een vondst zijn?
Naar aanleiding van een artikel in NRC/Handelsblad hebben
we in de kerkenraad gesproken over onze identiteit en wat wij
willen bieden voor mensen die op zoek zijn naar ‘iets’. Dat ‘iets’
kan spiritualiteit zijn, maar ook bijvoorbeeld een behoefte om
ergens bij te horen. In het artikel gaat het om twee jonge
vrouwen die door nieuwsgierigheid of uit een onbesproken
behoefte op zoek gaan en ieder voor zich een plek vinden in de
kerk. De beweegredenen zijn verschillend en ook de beleving van het gemeentezijn is bij beide vrouwen anders. Daar waar de één onbevangen kijkt, luistert en
verwondert is de ander duidelijk op zoek naar een plek waar aandacht is voor wat
haar specifiek bezighoudt.
We vragen ons af wat beide vrouwen in onze gemeente zouden ervaren. Hoe
zouden ze ontvangen worden, wat zou hun eerste indruk zijn en zouden ze
terugkomen voor meer? En in hoeverre zijn we bereid om ons aan te passen zodat
deze vrouwen zich thuis voelen in onze kerk. Voor welke zoekers willen wij een
vondst zijn? Hier hoeven we geen vaste antwoorden op te vinden, maar deze
vragen laten ons wel nadenken over onze identiteit, nu en voor de toekomst.

BLOEMENGROET
De bloemen uit de diensten van de afgelopen maand zijn ter
bemoediging gegaan naar mevr. Brugge, dhr. Jongeling,
dhr. Schouteten en mevr. Wesseling.

Collecte-opbrengsten
Inlia
Betheljada
Werelddiaconaat: Sensoor
Schienvat

€
€
€
€

104,67
45,30
109,60
79,42

Ook dit jaar is er weer een collecte voor Terwille en wel
op 12 maart.
Terwille biedt hulp aan mensen met een verslaving en
aan hun omgeving. Daarnaast helpt Terwille vrouwen
die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of loverboys.
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Het hulpaanbod van Terwille heeft een bijbelse basis, met als doel: een
verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn! Daarom
kan iedereen die te maken heeft met een verslaving bij Terwille terecht.
De 5 kernwaarden zijn: Duidelijk, Dienend, Doeltreffend, Deskundig en
Dimensionaal.
Terwille helpt op diverse gebieden, elk met verschillende zorgtrajecten die variëren
in lengte en in behandelvorm. Door middel van een intake wordt bepaald welk
zorgtraject het beste bij de hulpvraag aansluit.
Terwille Verslavingszorg is een door de overheid erkende GGZ-instelling en biedt
basis- en gespecialiseerde zorg bij verslaving in heel Noord-Holland, Noord-, Oosten Midden-Nederland. Er werken ca. 75 professionals en 80 vrijwilligers bij Terwille.

BERICHTEN UIT DE ‘BED, BAD, BROOD’-OPVANG

Maatschappelijk werkster Izre doet opnieuw verslag
We mogen hem altijd bellen, onze ‘luitenant’
We maken ze niet iedere dag mee, maar gelukkig wel vaak genoeg:
succesverhalen. Verhalen met een happy end. Van mensen die bij ons tot rust
komen, opknappen en nieuw toekomstperspectief weten te veroveren. Want dat is
het vaak echt: veroveren. Daarvoor moeten ze flink hun best doen en hebben ze
meestal al onze hulp nodig. Neem het verhaal van onze ‘luitenant’; Aayan uit
Somalië.
Aayan kwam in april 2015 bij ons, vanuit Ter Apel waar zijn herhaalde
asielaanvraag was afgewezen. Hij was al 6 jaar in Nederland. Het gekke is dat z’n
familieleden – moeder, broer en zussen – in Noorwegen wèl verblijfsvergunningen
hadden gekregen. Ze zijn namelijk Reer Hamar, een stam die in Somalië
onderdrukt en vervolgd wordt. De Nederlandse IND wist dat, trok de familieband
niet in twijfel, maar vond het toch niet relevant. Aayan moest weg, als het aan de
IND lag.
Zo kwam hij bij ons in de ‘bed, bad, brood’-opvang. Een voorkomende man die
goed Nederlands sprak en zichzelf graag nuttig wilde maken. Dat deed hij al gauw.
Samen met ‘mama’, zoals iedereen haar noemde: Farah, de Somalische vrouw die
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aan haar knie was geopereerd (u kent haar misschien nog uit het verhaal
‘Injectiespuiten en een tang mee’).
Als ik iets moest bespreken of regelen met de Somalische gemeenschap –
bijvoorbeeld een bezoek aan de ambassade - schakelde ik hen in. De ‘luitenant’ en
mama zorgden dat iedereen bijeenkwam. Ambassadebezoek is dè manier om
identiteitsverklaringen te verkrijgen; enorm belangrijk voor het perspectief van
mensen. Aayan vertaalde mijn verhaal voor de mensen, maar gaf ook aan welke
vragen en zorgen de gemeenschap had. Een spilfunctie. Was er ‘gedoe’ met
iemand, dan bemiddelde hij zonder partij te kiezen. Een diplomatiek talent.
Gelukkig voor hem heeft zo’n ambassadebezoek ertoe geleid dat hij officiële
nationaliteits-documenten kreeg en alsnog een verblijfsvergunning! Hij woont nu
aan de andere kant van het land, maar komt nog steeds weleens helpen. We
mogen hem altijd bellen. De luitenant van mama, dienstig aan allen.

SYMBOLEN EN RITUELEN IN DE
GOEDE WEEK
Op 29 maart zullen dominee Jan Wilts
en pastor Hilda van Schalkwijk samen
een avond verzorgen over de Goede
Week. Zie pagina 4 van deze
Rotonde.

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 april t/m 6 mei 2017 dient
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 maart bij
dhr. Alberts, Dragonstraat 44, 9731 JM, tel. 5424281.
Maar liever via e-mail: kopij@damsterboord.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 WALFRIEDLOKATIE
Op werkdagen van 10 tot 12 uur is de Emmauskerk open.


Pastor voor onze parochie is Hilda van Schalkwijk. Zij is ook pastor
in Zuidhorn
 Haar telefoonnummer is 0594-507800
 en haar e-mailadres: h.van.schalkwijk@home.nl


Op werkdagen is de kerk ’s ochtends open van 10 tot 12 uur en is er iemand
aanwezig die u te woord kan staan en eventueel kan doorverwijzen. Ook
langskomen om zomaar een praatje te maken is prima!!
 De kerk is op deze ochtenden ook telefonisch bereikbaar onder nummer
050-3180813
 Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website
www.walfriedparochiegroningen.nl
 Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115
 E-mail info@walfriedparochiegroningen.nl
 Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze
parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 en
Dhr. Jan van den Hende, 050-5413239.
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. Ook om 10.00 uur op de 1 e
zondag van de maand.
 Elke 2e zondag van de maand geen kindernevendienst, maar kindercatechese
vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16
jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.
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VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP
datum

tijd

Viering

Voorganger

19.00 uur

Aswoensdag

Dienst o.l.v.
parochianen

10.00 uur

Oecumenische viering RK

Pastor A. Jellema

10.00 uur

Oecumenische viering

Werkgroep oecumene

11.15 uur

Woord en communie viering

Pastor P. Vos

11.15 uur

Dienst o.l.v. parochianen

m.m.v. het
Emmauskoor

26 maart
Emmauskerk

11.15 uur

Woord en communie viering
Voorstellen 1e communicanten

Pastor H. van
Schalkwijk

2 april
Emmauskerk

10.00 uur

Oecumenische viering PKN

Ds. J. Wilts

1 maart
Emmauskerk
5 maart
Emmauskerk
5 maart
De Bron
12 maart
Emmauskerk
19 maart
Emmauskerk

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND:
De koffieochtend op dinsdag 7 maart 2017.
Wilt u gehaald en weer thuisgebracht worden? Neemt u dan even
contact op met Sien Aukes, tel: 5412934 of met Door Schaafsma
tel: 5417549.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Woensdag 1 maart

10.30 uur

Administratie en bestuur

Woensdag 15 maart

20.00 uur

Walfried-raad

SYMBOLEN EN RITUELEN IN DE
GOEDE WEEK
Op 29 maart zullen dominee Jan Wilts
en pastor Hilda van Schalkwijk samen
een avond verzorgen over de Goede
Week. Zie pagina 4 van deze Rotonde.
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VERKOOP KAARTEN T.B.V. VOEDSELBANK
WALFRIEDGEMEENSCHAP
Ook in 2017 wil Cor Scholma weer
verschillende kaarten maken en verkopen.
De kaarten verkopen we voor € 1,00. De
opbrengst van 2016 was € 277,00.
U kunt ze ook telefonisch te bestellen:
Cor Scholma 050 – 5424120.
Of even langs komen in de Emmauskerk, op
werkdagen van 10:00 – 12:00

2017
In de vorige nummers van Vierkant en Rotonde
hebben we weer de oproep gedaan voor de aktie
Kerkbalans. Fijn dat al een groot aantal van u heeft
gereageerd en uw toezegging voor 2017 weer heeft
gedaan! Als u bent vergeten om de antwoordkaart in
te leveren dan vragen we u omdat alsnog te doen.
Mocht het zo zijn dat u geen brochure heeft
ontvangen, dan liggen deze ook altijd achter in de
kerk. Laat dit dan a.u.b. wel even weten aan de
coördinator Kerkbalans, de heer Frans Haverkort,
Kajuit 121, 9733CH Groningen. Tel.: 050-4042711,
email fjhaverkort@home.nl
Alvast dank voor uw bijdrage.
U kunt de kerkbalans brochure ook vinden op de
website van de Walfriedgemeenschap: www.walfriedparochiegroningen.nl/financien

Wat is uw vasten-aktie?
In het laatste overleg van de Walfried-raad ging het o.a. over
de komende vastenperiode, de goede week en Pasen. Daar
gaf een van de leden aan dat vorig jaar de Katholieke Bond
van Ouderen (KBO) het voorstel heeft gelanceerd om in de
veertig dagen tijd het voor veel mensen dagelijkse
borreltje/wijntje/biertje etc. te laten staan. Dat had twee
redenen: je bent toch een beetje bezig om je in de vastentijd
iets te ontzeggen en op de tweede plaats doe je wat aan het
maatschappelijke probleem dat er (door ouderen) vaak te
veel alcohol wordt gebruikt. Door met anderen dit soort afspraken te maken is het
vorig jaar veel mensen gelukt om in de vastentijd deze “versterving” te volbrengen.
Wellicht is het ook iets voor u in de komende vastentijd.
15

BESTELLEN VAN HUISPAASKAARSEN 2017
Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen.
Omdat de kaarsenfabriek verhuisd is, kunnen we niet langer zelf de kaarsen gaan
ophalen, maar moeten we ze bestellen.
Dit houdt in dat de periode dat u ze kunt bestellen korter is dan u gewend bent.
Vóór 13 maart moet u op het bestelformulier dat in de Emmauskerk hangt uw keuze
bepaald hebben.

Dit jaar kunt u kiezen uit vier verschillende reliëfs:
Reliëf A: Regenboog met duif
Een vredesduif boven de regenboog, het teken van hoop. Met daarboven het ChiRho kruis uitgevoerd in zilver.
Reliëf B: Levensboom
Een in groen uitgevoerd recht kruis met daarin de levensboom ontspruitend uit een
opengeslagen bijbel.
Reliëf C: Chi-Rho kruis
Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Pax-Christus.
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Reliëf D: Waterbekken
Recht kruis omwikkeld met een lauwerkrans en een waterbekken als symbool van
alle leven.
Reliëf D is slechts in één maat te krijgen (18 cm) en kost € 20, -Alle andere kaarsen zijn in 4 maten te krijgen:
25 cm: € 25,00; 30 cm: € 30,00; 40 cm: € 35.00 en 60 cm: € 60,00
Ook is het eventueel mogelijk om een kandelaar voor de kaarsen te bestellen,
zwarte metalen kandelaars kosten
€ 6,50 en € 6,00 en de houten kandelaars variëren (verschil in hoogte) van € 15, -tot € 118, -De prijzen van de kaarsen zijn iets naar boven afgerond, het extra geld komt ten
goede aan de financiële actie “extra impuls”.
We vragen u wel om uw bestelling direct te betalen bij ondergetekende, kaarsen
worden enkel besteld als ze betaald zijn.
U kunt tot en met zondag 12 maart uw bestelling opgeven. Wij zorgen dat u vóór
Pasen uw kaars in huis heeft.
Lidy van Duijn.

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 april t/m 6 mei 2017 dient
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 maart bij
Tini van Rein, 06-34948601.
Maar liever via e-mail: kopijwalfried@gmail.com
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PALMZATERDAG 8 APRIL 2017
THEMA: HILDEGARD: MYSTIEK IN MUZIEK
Opzet van de dag
Op deze studiedag laten we ons inspireren door leven, teksten en muziek van
Hildegard von Bingen. In de ochtend staan we stil bij haar visie op en ervaring met
spiritualiteit en mystiek. Na een inleiding gaan we aan de hand van enkele van haar
teksten met elkaar in gesprek.
In de middag verdiepen we ons in haar muziek. We beluisteren een van haar
composities en Chris Fictoor legt de tekst en muziek uit van het lied dat hij recent
schreef voor de nieuwe Hildegard Parochie. De dag eindigt traditiegetrouw met een
Vesperviering.
Chris Fictoor
Is componist, dirigent, muziekpedagoog en kerkmusicus. Hij was onder meer
directeur van het Prins Claus Conservatorium Groningen en bestuurder van
beleidsinstellingen op het terrein van Hoger Onderwijs en van Cultuur. Vanuit de
stichting Chris Fictoor Foundation verzorgt hij lezingen, trainingen en coaching,
vooral over de verbinding tussen muziek en spiritualiteit. De stichting begeleidt
verder de ontwikkeling van beginnende muziekprofessionals.
Programma van de dag
09.30 uur
10.00 uur
11.15 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.15 uur
14.15 uur
14.30 uur
15.00 uur

de koffie staat klaar
eerste sessie: Hildegard: spiritualiteit en mystiek
koffiepauze
tweede sessie: Hildegard: mystieke teksten
lunchpauze
derde sessie: Hildegard: muziek
theepauze
afsluitende vesperviering
einde

Plaats: Emmaüskerk, Ra 4 in Groningen (Lewenborg)
Kosten: € 10,00 (Brood s.v.p. zelf meenemen; koffie/thee en soep voor eigen
rekening)
Opgave: e-mail leerhuisstadenommelanden@gmail.com of
Telefoon: 06-17896673 (dhr. H. Mars)
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Vastenboodschap paus Franciscus (uit Bisdomberichten)

DE ANDER IS EEN GAVE
In zijn Vastenboodschap voor de komende
Veertigdagentijd die op 1 maart begint, zegt
paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’.
Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de
Bijbelse parabel over de arme Lazarus en
de rijke man. De laatste heeft totaal geen
oog voor het leed van de arme, zieke
Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt.
De paus houdt ons hiermee een spiegel
voor: zien wij de ander en zien wij de ander
als een gave van God?
De Vastentijd is een periode waarin de
Rooms-Katholieken in voorbereiding op het
Hoogfeest van Pasen opgeroepen worden
tot zelfreflectie en bezinning. Vasten maakt daar voor velen, bijvoorbeeld op de
vastgestelde vastendagen Aswoensdag en Goede Vrijdag, deel van uit. Paus
Franciscus zegt het in zijn boodschap aan de gelovigen als volgt:
‘Geliefde broeders en zusters, de Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te
vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten
en de naaste. De Heer – die in de veertig dagen in de woestijn de listen van de
Verleider heeft overwonnen – wijst ons de weg die wij moeten volgen. Moge de
Heilige Geest ons geleiden om een ware weg van bekering af te leggen, om de
gave van Gods Woord opnieuw te ontdekken, gereinigd te worden van de zonde
die verblindt, en Christus te dienen, die aanwezig is in onze behoeftige broeders en
zusters.’
De paus moedigt de gelovigen aan om hun geestelijke vernieuwing in de
Veertigdagentijd ook tot uitdrukking te brengen in goede daden voor de medemens
door bijvoorbeeld de Vastenactie te steunen of om op een andere manier iets voor
de naaste te betekenen.
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