ROTONDE
Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-UlgersmaborgOosterhoogebrug-Ruischerwaard-RuischerbrugNoorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert
-------------------------------------------------------------------------------------------------JAARGANG 46, NR. 5
7 mei t/m 3 juni 2017

ROTONDE
De 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, Orchideestraat 49, 9731 GA
311 1260
Tini van Rein
06-34948601
e-mailadres:
rotondevvkl@hotmail.com
Overige redactieleden:
Lucia Driessen en Anneliese Smoorenburg
Administratie:
Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA
311 1260
e-mailadres:
admrotonde@live.nl
Banknr. NL23INGB0003632644 t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o.
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
www.damsterboord.nl
Predikant:
ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl
280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord
Scriba:
D.G. van der Laan, Orchideestraat 154, 9731GM 571 0239
scriba@damsterboord.nl
Postadres:
Postbus 9145, 9703 LC Groningen
BANK DIACONIE: NL28INGB 0000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord
Ledenadministratie:
Mw. S. Kuper, Vaargeul 155, 9732 JV
541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl
Kosteres Stefanuskerk:
Mw. M. Panman, Kluisgat 93, 9732 ES,
06-50589117

koster@damsterboord.nl
Beheerder Kerkenheem
W. Hartsema
06-13125303
Banknr. NL69INGB0000803781 t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord
WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
www.walfriedparochiegroningen.nl of www.hildegardparochie.nl
Pastor:
Hilda van Schalkwijk
0594-507800
h.van.schalkwijk@home.nl
Secretaris:
J. van den Hende, Lepelaar 23, 9728 XC
541 3239
jvandenhende@home.nl
Budgethouder :
R. v. Nimwegen, T. v. Leeuwenlaan. 36, 9736KJ 541 4622
Ledenadministratie:
H. van Eerden, Fruitstraat 17, 9741AL Groningen 2303757
e-mail: walfriedledenadm@gmail.com
Banknr. NL08INGB000246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen
Emmauskerk
Bespreken zaalruimte:

Ra 4
Fam. J. Janssens

Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen

2

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.

LEZINGEN/ EREDIENSTEN
7 mei
4e zondag van
Pasen

Hand. 2,
14a.36-41

Joh. 10,1-10

14 mei
5e zondag van
Pasen

Hand. 6,1-7

Joh. 14,1-12

Hand. 8,5-8.1417

Joh. 14,15-21

Hand. 1,12-14

Joh. 17,1-11a

Hand. 2,1-11

Joh. 20,19-23

21 mei
6e zondag van
Pasen
28 mei
7e zondag van
Pasen
4 juni
Pinksteren

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.

OECUMENISCHE VIERINGEN
Op Eerste Pinksterdag, 4 juni, is er
geen oecumenische dienst, maar
hebben gemeente Damsterboord
en Walfriedgemeenschap elk hun
eigen viering.

COLLECTES
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.

Hieronder de opbrengsten van de collectes van de
oecumenische diensten.
Opbrengst oecumenische collectes 2 april 2017
Voedselbank
Oecumenische activiteiten

€ 124,02
€ 72,91

Eenieder die heeft bijgedragen wederom hartelijk
bedankt.
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VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ROTONDE
Heeft u voor 2017 reeds bijgedragen? Hartelijk dank.
Mocht u nog geen mogelijkheid hebben
gehad, wilt u dan kijken of er nog een
bijdrage mogelijk is?
Met een ieders bijdrage is het mogelijk om
de continuïteit in de uitgaven te
waarborgen.

Graag jullie aandacht.
Ate Jongeling

Kapelvieringen in Mercator gestopt
Helaas is er een einde gekomen aan een jarenlange traditie van vieringen in de
kapel van het Verpleeg- en verzorgingshuis Mercator. Omdat per 1 juli 2013 de
subsidie werd ingetrokken, was het niet langer mogelijk de voorgangers en
muzikale begeleiding te betalen. Vanaf die tijd hebben vrijwilligers, onder wie
pastoraal medewerkers en leken het toch mogelijk gemaakt om – eerst om de twee
weken en later eens in de maand – de vieringen voort te zetten.
Door de geringe opkomst van de laatste tijd is het niet meer mogelijk om de kosten
en baten met elkaar in overeenstemming te brengen. Op 10 maart hebben we een
afscheidsviering gehouden, waarbij Pastor Marika Meijer voorging.
Mogelijk komt er in de toekomst een andere vorm van samen-vieren, bijvoorbeeld
een zangochtend, enige keren per jaar. Zodra daarover meer duidelijkheid is, wordt
u daarvan op de hoogte gesteld.
Chris van Wissen
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INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK
De interkerkelijke bibliotheek is elke donderdagavond en
elke eerste zondag van de maand open voor het uitlenen
van boeken.
Donderdags van 19.30 tot 20.30 uur en op de zondag na
de oecumenische dienst van 10 uur. Uitgezonderd de
schoolvakanties, Witte donderdag en Hemelvaartsdag.
U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken.
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.

Nieuw boek april 2017

Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen.
ds. Marten de Vries en Gert-Jan Segers, Uitgeverij: Boekencentrum, Zoetermeer
2012
Ondertitel: Licht over leven en leer
Beide schrijvers hebben te midden van moslims
gewoond en geven in dit boek uitleg over hoe
christenen en moslims geloven in denken en doen.
Christenen geloven in een God van liefde en dat hij zijn
Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden
voor ons. Moslims geloven dat Allah een programma
heeft en dat in dat programma zelfs het kwaad een
plaats heeft. De moslim offert zich op voor dat
programma. Jezus is een profeet in de Islam.
In het eerste deel van dit boek wordt door Marten de
Vries aan de hand van 6 belangrijke geloofspunten van
de Islam ons christelijk denken ernaast beschreven.
Beide opvattingen worden uitgelegd.
In het tweede deel vertelt Gert-Jan Segers ons aan de
hand van de 10 geboden van Mozes hoe christenen
geloven en moslims denken. Dit is een christelijk boek
met hier en daar een korte uitleg over de Islam.
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ik heb Jou gezocht en Jij hebt mij
gevonden. wat is het
dat Je in mij zoekt? ik volg
Je blik die zich altijd weer richt
op mij, zich altijd weer afwendend,
denkend: doe Jij dat
of ik? kijk, ik ben zonder
Jou nergens,
ankerloos, en schipper
in Je licht
met wat Jij in mij ziet. Je maakt mij
bitter, Je verlangt van mij
dat ik iets word dat op Jou schipbreuk lijdt.
Dit bovenstaande titelloze gedicht staat in de poëziebundel “Binnenplaats” van
Joost Baars. Het is zijn debuut en verscheen in februari van dit jaar bij Van
Oorschot en kreeg in april al een tweede druk. Ik las een recensie van Piet
Gerbrandy in De Groene Amsterdammer en heb het boek gelijk besteld. Nu ligt het
op mijn bureau en ik lees er elke dag in.
In de genoemde recensie hoort Gerbrandy ook de religieuze toon van Baars’
poëzie. En hij legt een opmerkelijke verbinding: Gerbrandy zoekt de bron van
poëzie in het bidden:
“Misschien gaat het te ver de oorsprong van poëzie in het gebed te zoeken,
toch doen dichters, en de lezers die hun stem overnemen, vaak iets wat
sterk lijkt op wat er gebeurt wanneer iemand bidt. De dichter richt zich tot
een Ander omdat hij zich ”moet” uitspreken, en of er nu iemand luistert of
niet, het spreken zelf roept een werkelijkheid tot leven die tijdens het lezen
van het gedicht even reëel is als de wereld eromheen. Dat kan zowel
troostrijk als beangstigend zijn.”
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De gedichten van Baars laten zich bidden. Alleen, waar ze gebeden worden, richten
ze zich niet tot een bekende God met bekende woorden, maar verwoorden ze
vragend en uitnodigend de ziel van de bidder. En waar die woorden aankomen?
Dat weet ik niet. Maar wel dat het perspectief telkens verschuift. Dat is al in de
eerste regel zo:
ik heb Jou gezocht en Jij hebt mij
gevonden. wat is het
Ja wat is dat eigenlijk (die regel wit volgt er denk ik niet voor niets)? Het
verwoorden, het “bidden” leidt niet tot het zien van “Je” in deze poëzie, maar tot een
besef van gezien worden, gevonden worden. Dat ligt dicht bij de mystiek van
bijvoorbeeld Augustinus.
Of deze “Je” God genoemd kan worden, dat blijft open. Het is in elk geval niet de
“god-van-het-happy-end”, maar die waarop het leven schipbreuk lijdt.
Voor mij heeft dat ook met deze Paastijd te maken: onttakeld worden om een nieuw
begin te ontvangen.
Over de opbouw van deze bundel: het boek begint met een gedicht over de vrouw
van de dichter, op het vloerkleed, in afwachting van een ambulance. Dan volgt de
afdeling met de “Je“-gedichten (“Binnenplaats”). De tweede afdeling bevat
gedichten over personen, over tijd en ruimte (“Meer dan aan elkaar”), verbindende
gedichten. In de derde afdeling staat vertaald werk van de Ierse katholieke dichter
Gerard Manley Hopkins (“Waar ik niet heen wil gaan”). Het boek eindigt met
vogelgedichten, een sprekende omgang met de vogels als Franciscus (“Het dal van
Spoleto”).
Joost Baars is boekverkoper in Amsterdam. Hij publiceerde enkele van de
gedichten eerder in literaire tijdschriften als Tirade en Liter. Een interview met hem
is online te lezen op de poëziewebsite Meander:
http://meandermagazine.net/wp/2017/04/op-zoek-naar-een-zuiver-spreken/
[Joost Baars, Binnenplaats, Amsterdam (Van Oorschot)
2017; ISBN 9789028261877; het boek is (nog) niet in de
OB; de prijs in de winkel bedraagt: € 16,99]
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Ik sluit af met de beginstrofe uit een “vogel”-gedicht, over het roodborstje:

iets leeft als het tegenstellingen
in zich draagt,
en jij roodborstje,
lééft,
zoals je, niet te missen rood,
probeert onopgemerkt
aan mij voorbij te komen
…

met een hartelijke groet voor u allen,
ds. Jan Wilts

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 juni t/m 1 juli 2017 dient u de
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 mei bij Margreeth Nagel, tel: 311 1260.
Maar liever via e-mail: rotondevvkl@hotmail.com
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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.

VRIJE WEEK EN STUDIEWEEK PREDIKANT
Van 5 mei tot en met 21 mei ben ik niet aanwezig. De eerste van deze twee weken
is een vrije week; in de tweede rond ik de eerste cyclus (een cyclus is vijf jaar) van
de (verplichte) Permanente Educatie voor predikanten in de PKN af. Als u een
predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw Ria van DijkHilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com., Mw Tiny Rienstra, tel
050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nlof met Mw Gré Busz, tel 050.5414910, email: greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend
predikant.
ds. Jan Wilts

BIJ DE KERKDIENSTEN
Pinksteren
Op zondag 4 juni, eerste pinksterdag komen we samen in onze mooie
Maartenskerk in Middelbert. Het wordt een extra muzikale dienst, voorbereid door
onze kerkmusici Gerard van Reenen en Helmer Roelofs. Als Pasen of Pinksteren
op de eerste zondag van de maand vallen, zijn er geen oecumenische diensten; dat
geldt dus ook voor deze zondag 4 juni.
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Kerkdiensten
zondag
7 mei
vierde van
Pasen
14 mei
vijfde van Pasen
21 mei
zesde van
Pasen
28 mei
zevende van
Pasen
4 juni
Pinksteren

aanvang en kerk

voorganger

informatie

10.00 uur
Emmaüskerk

pastor Peter Vos

Oecumenische
dienst

10.00 uur
Stefanuskerk

ds. Y. C. de Groot

Schrift en Tafel

10.00 uur
Stefanuskerk

pastor Antoinette
Dunning

10.00 uur
Stefanuskerk

ds. Jan. Wilts

10.00 uur
Maartenskerk,
Middelbert

ds. Jan Wilts

Pinksterdienst
Damsterboord

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

WIJ GEDENKEN
MIENA TRIENTJE ANNECHIENA FABER-HUISINGA - Mieneke -. Mieneke Faber
is op 4 april overleden in haar laatste woonplaats Delfzijl waar ze sinds ruim een
maand woonde. Ze is 81 jaar oud geworden.
Lang heeft Mieneke Faber in Ruischerbrug gewoond. Daar was ze, samen met
haar man Donald, volop betrokken op het dorp en op de kerk. De ontmoeting, het
onderweg zijn met mensen, schonken haar diepe vreugde. Toen ze zelf niet meer
kon, bleven anderen haar opzoeken, tot het laatst.
Bij de crematie op maandag 11 april in Groningen, met goede vrienden en familie
hoorden we Psalm 122, in het Gronings, over de vreugde van het optrekken met
mensen en over de vrede die de stad aanraakt vanuit het huis van de Eeuwige.
Henk kon daarbij zijn, haar oudste zoon, zo breekbaar en zo sterk als hij was, sprak
hij zijn goede woorden. Henk is daarna woensdag 12 april overleden
Verdriet - veel verdriet - mengt zich nu door alles heen voor Mienekes
schoondochter en Henks vrouw Marjon en hun kinderen en voor Kees, Mienekes
zoon en broer van Henk en zijn kinderen - en voor wie hun lief zijn.
Hen en allen in rouw wensen we dat ze gekend zijn in hun rouw en dat ze gedragen
mogen zijn door liefde.
ds. Jan Wilts.
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AGENDA GESPREKSGROEPEN
Samenkring ’t Roer: woensdag 24 mei, 19.00 uur - 19.45 uur
voor de andere gespreksgroepen is de zomerpauze al begonnen!

BEDANKT
Bij deze hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die we van de ouderenwerkgroep ontvangen hebben voor ons 50-jarig huwelijk, we waren blij verrast.
Groetend,
Fam. Norder, Engelbert.

SOBERHEIDSMAALTIJDEN 2017

Alweer voor de 26e keer werden in de Emmaüskerk de oecumenische
Soberheidsmaaltijden gevierd.
Op drie opeenvolgende woensdagavonden in maart en begin april genoten per
avond zo’n 30 gemeenteleden en parochianen van een maaltijd in het kader van de
Vastentijd.
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Al die jaren al ligt de culinaire leiding in de kundige handen van Jan Klasens en zijn
team.
Ook dit jaar heeft het niemand aan iets ontbroken, ook met speciale diëten werd
rekening gehouden, waarvoor Hulde!.
De Vastenactie waarvoor iedere avond werd gecollecteerd was dit jaar voor een
project in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. In de diverse wijken in deze
stad heerst het geweld in de vorm van bendes die niet alleen elkaar maar ook de
politie bevechten. In deze sfeer moet je maar opgroeien! Om kinderen een veilig
heenkomen te geven in jeugdcentra zetten paters en zusters zich in, vaak in het hol
van de leeuw. Ze geven de kinderen les in vaardigheden die ze in het latere leven
kunnen gebruiken, maar ook levenslessen zodat ze met elkaar leren omgaan
zonder te vechten.
Respect tonen wordt ze daar geleerd en ze krijgen persoonlijke aandacht, iets dat
vele kinderen vaak nog nooit hebben gehad. En het werkt! Kortom ons respect en
een gift aan deze Christenen die begrepen hebben wat je moet doen om christen
genoemd te mogen worden.
De opbrengst van de avonden was in totaal 320 euro.
Ook volgens traditie was er na de maaltijd gelegenheid om een korte vesper bij te
wonen. Steeds weer een moment van stilte en bezinning in een steeds snellere
wereld om ons heen.
Volgend jaar weer, het is de moeite waard.

WITTE DONDERDAG

Op Witte donderdag, 13 april, is de dienst verzorgd door de PG Damsterboord; de
deelnemers van de catechesegroep werkten mee aan de dienst, zie foto hierboven.
12

ONTMOETINGSMIDDAG KERK IN MEERSTAD
Afgelopen zondag 26 maart is er voor de inwoners van Meerstad voor de tweede
keer een creatieve ontmoetingsmiddag georganiseerd in Meerstad in de
samenwerkingsschool Meeroevers.
Samen met de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede, GKV HarkstedeMeerstad en inwoners van Meerstad hebben we deze middag voorbereid.
Tijdens het half uurtje inloop met koffie,
thee, limonade, cake en chocolade-eitjes
ontstonden al gauw geanimeerde
gesprekken.
Hierna konden we van start.
De ca. 50 aanwezigen konden kiezen uit
één van de workshops: schilderen
knippen en plakken; zang en dans of we
konden met elkaar in gesprek aan de
hand van fototaal.
Helaas ging de workshop mime niet door
vanwege een blessure van de leidster.
De knutselgroep is druk aan het werk
om het kruis te maken

De zanggroep oefent de liedjes

Serieuze gesprekken aan de hand van
fototaal

Vol enthousiasme ging iedereen aan de slag, het uur was voor de meesten veel te
snel om.
Hierna kwamen we met zijn allen weer bij elkaar in de grote zaal, waar alles
samenkwam in een soort viering.
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Het Paasverhaal werd verteld uit de prentenbijbel ‘Het graf is leeg’, waarbij het kruis
van de knutselgroep een centrale plaats kreeg.
Na afloop waren er voor de kinderen buiten chocolade-eitjes verstopt.
Alle gevonden eitjes werden ingeleverd en daarna eerlijk verdeeld.
Gezien de enthousiaste reacties hebben we besloten om dit jaar nog een keer zo’n
middag te organiseren, en wel op zondagmiddag 5 november.
Annie van Dam,
werkgroep pastoraat

PRESENTATIE ANTEPENDIUM
Op 10 oktober van het afgelopen jaar hield textielkunstenares Rita Berghuis een
lezing over textiel in de kerk.
Zij vertelde hoe zij door verschillende quilt-technieken symboliek aanbracht in haar
werk en ook hoe zij emoties hierin kon verwerken. Een boeiende avond waarin we
ook veel van haar werk hebben kunnen zien en voelen.
Aan het eind werd de vraag gesteld: “Zijn er ook mensen die er voor voelen om
samen, onder leiding van Rita, een roze antependium te maken?“ Er konden toen 6
namen worden genoteerd.
Samen met Rita hebben we er met ons zevenen aan gewerkt, een bijbels getal.
Rita Berghuis, Gre Busz, Joke van Dijken, Marieke Oudman (via KIS), Christina
Huisman, Tine de Koning en Ria van Dijk.

14

We zijn 4 keer bij elkaar geweest in
Kerkenheem, ieder met haarn eigen
naaimachine, we hebben gekozen
voor een bepaalde techniek, we
hebben “huiswerk” gemaakt, veel
geleerd, samen een band gekregen en
ontdekt dat werken op deze manier
heel rustgevend kan zijn en zelfs iets
meditatiefs heeft.
Op 26 maart was het resultaat te zien.
….. van donker naar licht………..
Als dank aan ons allen heeft Joke van
Dijken een speciale kaart gemaakt,
met de tekst: “Wat was het fijn om zo
samen bezig te zijn onder de
inspirerende leiding van Rita.
Verrassend om het zo te zien groeien.”
De rand rondom deze kaart geeft het
proces weer van ons werk: steeds
doorsnijden en steeds kleinere stukjes
aan elkaar maken en herschikken.

BELEGGINGSSTATUUT DAMSTERBOORD
De kerkenraad heeft in februari op voorstel van de kerkrentmeesters het
beleggingsstatuut van de gemeente Damsterboord vastgesteld. Door de zeer lage
rente van de afgelopen jaren zijn de inkomsten van het vermogen van
Damsterboord steeds verder teruggelopen. Dat is voor de kerkrentmeesters reden
geweest zich te bezinnen op het beheer van haar vermogen. Ze hebben zich door
meerdere deskundigen laten voorlichten. De conclusie is dat het verantwoord is een
deel van ons vermogen voor langere tijd (5 jaar en langer) te beleggen. Op die
manier proberen we onze financiële reserves in stand te houden. Helaas moeten
we ons vermogen ook gedeeltelijk aanspreken omdat de opbrengsten uit levend
geld teruglopen. Onze inzet blijft om de exploitatie van onze gemeente zo maximaal
mogelijk uit bijdrage van de gemeenteleden te bekostigen. Dat blijft de basis om
onze kerkelijke gemeente in stand te houden.
Het beleggingsstatuut geeft aan dat we kiezen voor een gematigd beleggingsrisico.
Bij de keuze van de beleggingsfondsen zal gekozen worden voor duurzaam
beleggen. Zo worden beleggingen in wapenindustrie uitgesloten. Uiteraard zal
jaarlijks verslag worden uitgebracht aan de kerkenraad.
Douwe Hollenga,
vz. Kerkrentmeesters
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BLOEMENGROET
De afgelopen periode hebben de bloemen uit de dienst
fleur mogen brengen aan mevr. Jonkers, mevr. Van Hof,
mevr. Vinkes. dhr. F. Humbert, E. van der Berg en mevr.
Knollema.

COLLECTE-OPBRENGSTEN

•
•
•
•
•
•

Binnenlands diaconaat € 69,75
Migrantenkerken € 60,40
IKV/Pax Christi € 79,42
Terwille € 123,01
PMT € 75,42
Noodhulp (giro 555) € 254,77

EXODUS
Op 21 mei is de collecte bestemd voor Exodus.
Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun
familieleden. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het
programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten
van het leven van de (ex-)gedetineerde. Belangrijk hierin zijn de vier sleutels
wonen, werken, relaties en zingeving.
Daarnaast is ook de persoonlijke,
kleinschalige aanpak essentieel voor de
werkwijze van Exodus. Exodus biedt o.a.
de volgende diensten: begeleid wonen,
ambulante begeleiding, groepsactiviteiten
tijdens detentie, dagbesteding,
crisisopvang, financiële - en
schuldhulpverlening, arbeidsintegratie.
“In de gevangenis waar ik een aantal
maanden verbleef kreeg ik na een bezoek
van de pastor een agenda met
Bijbelverzen, gedichten en verhalen van
gedetineerden. Daar ben ik in gaan lezen
en las toen over Exodus.
Voor ik gedetineerd werd, was ik dakloos, verslaafd aan allerlei middelen en had ik
een hoop schulden. Ik sliep in de nachtopvang. Dat was iets waar ik niet naar terug
wou gaan. Wetend dat ik dan weer snel terug zal vallen in mijn oude gewoontes.
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Zondag na de kerkdienst heb ik de pastor wat meer informatie over Exodus
gevraagd. Hij vertelde me over woongroepen waar je wordt geholpen met vier
sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Nu was ik nog niet veroordeeld dus
kon ik niet meer doen dan nog meer informatie inwinnen.
De bieb juffrouw heeft mij daar ook mee geholpen. Door op internet voor mij te
kijken. Ze had wat info voor me uitgeprint die ik rustig las op cel. Na mijn
veroordeling kreeg ik de reclassering op bezoek en mijn begeleider die wilden
weten of ik al wist wat ik na mijn detentie ging doen en over plannen voor halfopen
kampen.
Ik heb toen aan gegeven dat ik graag naar Exodus wou gaan, dat vonden ze beiden
een goed idee. Voor mij was het ook belangrijk dat ik niet in mijn oude woonplaats
bleef waar terugval niet uit kon blijven. Een nieuwe omgeving voor een nieuwe
start." (Mike)
Geef gemotiveerde gedetineerden en mensen met een detentieverleden een
nieuwe kans. Help mee de samenleving menselijker en veiliger te maken. Steun het
werk van Exodus!

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 juni t/m 1 juli 2017
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 mei
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
walfriedparochiegroningen.nl of hildegardparochie.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 1e
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

7 mei
Emmauskerk

10:00 uur

Oecumenische viering
RK

Pastor Peter Vos

7 mei
De Bron

10.00 uur

Oecumenische viering

Werkgroep Oecumene

14 mei
Emmauskerk

11:15 uur

Eerste Communie
Eucharistieviering

Pastor Arjen Jellema

Dienst o.l.v.
parochianen

m.m.v. het Emmauskoor
na de viering bijpraten
Walfriedgemeenschap

21 mei
Emmauskerk

11.15 uur

28 mei
Emmauskerk

11.15 uur

Woord- en
communieviering

Pastor Peter Vos
m.m.v. het Emmauskoor

4 juni
Thesinge

10.30 uur

Pinksteren
Buitenviering

Dienst o.l.v. parochianen
m.m.v. Ala Kondre en Chris
van Wissen

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND:
De koffieochtend is op dinsdag 2 mei & op dinsdag 6 juni 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 3 mei

10.30 uur

Werkgroep administratie en
bestuur

Woensdag 17 mei

20.00 uur

Walfried-raad

Zondag 21 mei

Na de viering van 11.15: bijpraten met de
Walfriedgemeenschap

19

BUITENVIERING MET PINKSTEREN OP 4 JUNI
Traditiegetrouw vieren we ook dit jaar
weer met Pinksteren de zondagviering
in de openlucht. De plek is bij de
meeste van u bekend: we mogen
weer te gast zijn bij de familie
Schouteten in Thesinge. In hun tuin is
plek voor velen. De afgelopen jaren
waren we steeds met een kleine
honderd man bij elkaar om de geest
van Pinksteren te vieren op deze
prachtige en inspirerende plek.
Neem, als u kunt, een tuinstoel mee en eventueel een thermoskan koffie met wat
lekkers, zodat we na de dienst nog gezellig met elkaar kunnen nagenieten op deze
mooie plek.
Er is deze zondag 4 juni dus geen dienst in de Emmauskerk
Het adres is: Lageweg 26, Thesinge.
In de weken voor Pinksteren zullen er in de ontmoetingsruimte van de kerk kaartjes
liggen met de route naar Thesinge.
We hopen ook op deze dag weer velen van u te ontmoeten.
Namens de Walfried-raad,
Jan van den Hende.

WEER EVEN BIJPRATEN MET DE PAROCHIANEN EN
BELANGSTELLENDEN VAN DE WALFRIEDGEMEENSCHAP
Op zondag 21 mei wil de Walfried-raad u graag weer bijpraten over de stand van
zaken in de Walfriedgemeenschap na de fusie. In het paasnummer van het Groene
Blad heeft u er al over kunnen lezen.
Anita van Nimwegen, lid van het nieuwe parochiebestuur van de Hildegardparochie,
zal ons bijpraten over het nieuwe bestuur en hun actiepunten.
Ook willen we het met u hebben over het parochieblad Vierkant en over de beleving
van de oecumene in onze gemeenschap.
Hilda van Schalkwijk zal vertellen wat een groene kerkgemeenschap inhoudt.
Uiteraard komen ook uw vragen en opmerkingen aan bod.
Dus hierbij nodigen we u uit om op zondag 21 mei na de viering van 11.15 uur
met ons in gesprek te gaan over bovenstaande onderwerpen.
Graag na afloop van de dienst de koffie meteen meenemen naar de kerkzaal, zodat
we snel na de dienst kunnen beginnen.
Namens de Walfried-raad,
Jan van den Hende
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SYMBOLEN EN RITUELEN IN DE GOEDE WEEK
Afgelopen 29 maart verzorgden pastor Hilda van Schalkwijk en dominee Jan Wilts
een avond in de Emmaüskerk over dit onderwerp. Iedereen van Damsterboord en
van de Walfriedgemeenschap was uitgenodigd. De avond begon voor de beide
sprekers met een aangename verrassing, want het aantal aanwezigen bleek veel
groter dan verwacht! Er waren naar schatting zo’n 40 mensen uit de beide
kerkgemeenschappen aanwezig, terwijl erop ongeveer 20 was gerekend. Ondanks
het onverwachte grote aantal was er voldoende koffie en thee!
Vanaf het begin was er een zeer geanimeerde sfeer. Eerst kreeg iedere aanwezige
de gelegenheid om zich kort voor te stellen. Hierbij bleek dat een ruime
meerderheid afkomstig was van Damsterboord. Pastor Hilda van Schalkwijk
verzorgde het eerste deel van de avond. Ze had een tas vol symbolen bij zich en
lichtte de betekenis toe van de Palmpasenstok, waarmee kinderen op Palmzondag
door de kerk trekken. Ook gaf ze aandacht aan het ritueel van het leggen van
bloemen bij het kruis op Goede Vrijdag en het ronddelen van het licht van de
paaskaars tijdens de Paaswake. Zij betrok eenieder bij haar verhaal door vragen te
stellen over eigen ervaringen met de verschillende rituelen en symbolen. Een
bijzonder interessant onderdeel was het bekijken van verschillende afbeeldingen
van kruisen en daarna het luisteren naar de verhalen van de aanwezigen over de
afbeelding die hen het meest had aangesproken.
Dominee Jan Wilts verzorgde daarna vol enthousiasme de tweede helft van de
avond. In tegenstelling tot de tas van pastor Hilda van Schalkwijk had hij ‘slechts’
een stapeltje papieren bij zich, wat trouwens geheel paste bij de verschillen tussen
de Katholieke en Protestantse tradities. Hij vertelde over de gevolgen van de
Reformatie voor de ontwikkeling van nieuwe en eigen symbolen en rituelen binnen
de verschillende Protestante Kerken, met name m.b.t. het delen van brood en wijn.
Bijzonder boeiend waren zijn toelichtingen op historische achtergronden van
bepaalde keuzes. Zijn verhaal leidde zonder meer tot meer inzicht in en begrip voor
de verschillende manieren van beleven van symbolen en rituelen. Dominee Jan
Wilts deelde op het eind aan allen de tekst uit van het lied ‘Neemt en eet’ (GvL
631). Hij nodigde iedereen (in tweetallen) uit de tekst met elkaar te bespreken en
die zin te kiezen die hen het meeste aansprak. Daarna luisterden we naar een
aantal keuzes van aanwezigen en vooral ook naar de toelichtingen waarom ze voor
dat stukje tekst hadden gekozen. De avond werd vervolgens afgesloten met het
gezamenlijk zingen van dit lied. Het was en klonk in een woord prachtig!
Al met al was deze gezamenlijke avond voor de aanwezige mensen van
Damsterboord en Walfriedgemeenschap bijzonder verhelderend en inspirerend.
Persoonlijk kijk ik uit naar een volgende gezamenlijke avond!
Chrétien Schouteten
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VOORSTELLEN EERSTE COMMUNIKANTJES 2017

v.l.n.r. achterste rij: Antonia Tel, Wesley Tel, Vincent Nuyen, Jenaya Manuela,
Elisa Amatsaleh. v.l.n.r. voorste rij: Siebrand Bruin, Levi Bunt, Eliza Nuyen,
Cecilia Nguyen.
Op zondag 26 maart hebben we de kinderen die dit jaar hun eerste communie gaan
doen aan de parochie gepresenteerd. We hebben ze “door de Poort” geroepen, ze
hebben zich voorgesteld en kort wat verteld over op welke school ze zitten en over
hun hobby's. Heel bijzonder was dat in deze viering Siebrand Bruin is gedoopt.
Hartelijk gefeliciteerd Siebrand! De kinderen kijken allemaal erg uit naar hun eerste
communie, die we gaan vieren op 14 mei.
Arjen Jellema en Esther Stam-Bolink
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NIEUWE WEBSITE HILDEGARDPAROCHIE.NL
Op Stille Zaterdag na de Paaswake is de website van de Hildegard van
Bingenparochie on-line gegaan.

Ook de Walfriedgemeenschap heeft er een eigen plek gekregen op deze website.
We zijn trots op het resultaat. Neem een kijkje op hildegardparochie.nl en klik
vandaar door naar Gemeenschappen, van harte aanbevolen.
Tini van Rein
namens de websitegroep van de Hildegardparochie

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 juni t/m 1 juli 2017 dient u
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 mei bij Tini van Rein, 06-34948601.
Maar liever via e-mail: kopijwalfried@gmail.com
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KERKSCHOONMAAK EMMAUSKERK 22 MEI
We waren met 11 mensen aan het werk in de Emmauskerk. Het was erg smerig op
sommige plekken, dus we hadden eer van ons werk. De sfeer was goed en de soep
en broodjes ook!
Giny Leuvenkamp

Peter Driessen op een van de steigers

Er worden schone gordijnen opgehangen.

In alle hoekjes werd schoongemaakt!
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