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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  

Website                   www.hildegardparochie.nl  
Pastor:                      Hilda van Schalkwijk                    0594-507800 
                       pastor.van.schalkwijk@hildegardparochie.nl 
Secretaris:                  J. van den Hende, Lepelaar 23, 9728 XC        541 3239 

                       secr.walfried@hildegardparochie.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               Ra 4                                  541 2115 
Bespreken zaalruimte:        Fam. J. Janssens                        541 4047  
  
Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen 

mailto:rotondevvkl@hotmail.com
mailto:admrotonde@live.nl
http://www.damsterboord.nl/
mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:scriba@damsterboord.nl
mailto:ledenedministratie@damsterboord.nl
mailto:koster@damsterboord.nl
http://www.hildegardparochie.nl/
mailto:pastor.van.schalkwijk@hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:walfriedledenadm@gmail.com
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LEZINGEN/ EREDIENSTEN 

 
 
OECUMENISCHE VIERINGEN  
op de eerste zondag van de maand 
beginnen steeds om 10.00 uur in de Emmauskerk.  
 
 

 
 
 
 

4 juni 2017 
Pinksteren 

Ezechiël 11,17-20 
Psalm 104,25-35  
Handelingen 2,1-11 
Johannes 14,23-29 

Openbaring 
22,6-17 
Handelingen 
2,1-11 
Johannes 
14,23-31a 

11 juni 2017 
Trinitatis 

Exodus 34,4-9 Psalm 
150  
Matteüs 28,16-20  

Jesaja 6,1-
8(13) 
Romeinen 
11,33-36 
Johannes 3,1-
15 

18 juni 2017 
1‘ na Trinitatis 

Jesaja 12,1-6 Psalm 
100  
Matteüs 9,35-10,15  

Jesaja 5,8-16  
1 Johannes 
4,16b-21 
Lucas 16,19-31 

25 juni 2017 
1' van de zomer 

Jeremia 20,7-13 
Psalm 69,14-29   
Matteüs 10,16-33  

Jesaja 62,6-7. 
1-12  
1 Timoteüs 
6,11b-16 
Matteüs 10,26-
33 

2 juli 2017 
2e van de zomer 

Jeremia 29,1,4-14  
Psalm 89,10-19  
Matteüs 10,34-42  

Jesaja 30,15-
18(21) 
1 Petrus 5,5b-
11 
Lucas 15,1-10 

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 
secr.walfried@hildegard
parochie.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. 

http://www.damsterboord.nl/
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:admrotonde@live.nl
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COLLECTES 

Hierbij de opbrengsten van de collectes van 7 mei j.l. 

Amnesty International       € 71,05 
Oecumenische aktiviteiten    € 47,51 
De gevers worden wederom bedankt voor hun bijdragen. 
Ate Jongeling 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage Rotonde 
 

Graag jullie aandacht. 

 
Met een bijdrage van iedereen is het mogelijk om de continuïteit van het kerkblad 
de Rotonde te waarborgen. 
 
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? 

Ate Jongeling 
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Beste mensen, 
Laatst was ik in gesprek met ouders van Eerste Communicantjes (in Zuidhorn). Een 
van de ouders kwam uit het buitenland. Zij vroeg of de kinderen voordat zij hun 
Eerste Communie gaan doen, nog moesten biechten. Dat is hier niet meer 
gebruikelijk. Het zette me wel aan het denken over schuld belijden en zondig zijn. 
 
Door mijn schuld.. 
In de katholieke traditie beginnen we in de eucharistie met een schuldbelijdenis en 
dan bidden we: ‘door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.’  
De generaties voor ons hebben zich schuldig gevoeld (en dat was niet 
voorbehouden aan katholieke gelovigen!). Zij hadden het gevoel zondaars te zijn en 
tekort te schieten tegenover. God. Mensen in onze tijd, of ze nu oud of jong zijn, 
hebben dat gevoel niet (of veel minder). Ze weten wel dat ze fouten maken, maar 
ze tillen daar niet zo zwaar aan. Het gaat, om een term van vroeger te gebruiken, 
om ‘dagelijkse zonden’: kleine tekortkomingen, geen ernstige zaken als diefstal, 
moord, overspel e.d. Men vindt dat men het in het algemeen niet slecht doet. 
 
Dat het gevoel zondig te zijn goeddeels is verdwenen, heeft mijns inziens 
verschillende oorzaken. Het hangt onder andere samen met gezagsverhoudingen 
die veranderd zijn. Vroeger bepaalden de gemeenschap, de overheid, de kerkelijke 
hiërarchie wat goed en kwaad was. Wie de regels overtrad, werd gestraft. Wie 
afweek van wat gebruikelijk was, moest rekening houden met veroordeling en 
uitsluiting. 
De kerk kon haar opvattingen kracht bijzetten door te dreigen met hel en 
verdoemenis. Wie een doodzonde had begaan en geen vergeving had gekregen 
door bemiddeling van de priester, zou verloren gaan. 
 
In de jaren zestig van de vorige eeuw verloren de autoriteiten in korte tijd veel van 
hun gezag. Mensen waren beter opgeleid, waren door de media beter op de 
hoogte, werden mondig en vormden zelf hun mening. Ze lieten zich niet langer 
gezeggen door de autoriteiten. Ze maakten zelf uit wat goed en kwaad was. Dat 
hoefde niemand hen te vertellen.  
De kerk had gezegd namens God te spreken, maar het leek toch verdacht veel op 
mensenwerk. Een voorbeeld daarvan is de encycliek Humanae Vitae uit 1968 over 
voorbehoedsmiddelen. Het gros van de gelovigen kon zich daar niet in vinden. Hier 
was geen rekening gehouden met de werkelijkheid waar de mensen mee te maken 
hadden. Door deze encycliek heeft de kerk veel gezag verloren. 
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Een andere factor is wellicht het feit dat mensen zichzelf veel meer als individu 
beschouwen dan als deel uitmakend van een groter geheel. Daarmee voelen ze 
zich verantwoordelijk voor hun eigen daden, maar veel minder voor wat de 
samenleving als geheel teweeg brengt.  
De groeiende kloof tussen rijk en arm is niet de schuld van deze of die persoon, 
maar het rijke Westen is daar wel medeschuldig aan. Dat mensen zich daar niet 
verantwoordelijk voor voelen is wel te begrijpen, want wat kun je als individu doen 
aan zoiets als de ongelijke verdeling in de wereld? 
 
God die kwaad is? 
Het lijkt me niet dat God erover valt als je soms uit je slof schiet, als je zo nu en dan 
ruzie maakt, als je niet altijd rekening houdt met anderen (tenminste als je het niet 
al te bont maakt ☺). Het is niet goed, maar ik denk dat Zij/Hij dat wel begrijpt. 
Maar wat ik me weleens afvraag is of God het begrijpt dat wij het laten gebeuren, 
beter gezegd dat de samenleving waarvan wij deel uitmaken, het laat gebeuren dat 
zoveel mensen in grote armoede leven (om het nu even te beperken tot de 
verhouding arm-rijk). Zou God daar niet vertoornd over zijn, vraag ik me soms af, 
dat we ons er zo weinig voor inzetten om het lot van mensen te verbeteren? Zou 
God ons daarover niet ter verantwoording willen roepen? 
Als we onszelf zien als deel uitmakend van een samenleving, en wel van een 
samenleving die vooral de eigen belangen veilig stelt, ook als dat gaat ten koste 
van mensen elders in de wereld, staan we dan niet schuldig tegenover. God, die 
niet alleen ónze Vader is, maar Vader van alle mensen in de wereld? 
Hoe kijkt u daar tegen aan? 
 
In het gesprek met de ouders van de Eerste Communicantjes bleek dat men zich 
niet kon voorstellen dat God toornig/kwaad is. Wat denkt u daarvan? 
 
pastor Hilda van Schalkwijk  
Reacties kunt u sturen naar h.van.schalkwijk@home.nl  
 

 
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.  
 
 

mailto:h.van.schalkwijk@home.nl
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NOACH 
Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur vieren we in de Nieuwe Kerk Groningen een 
feestje met de kinderen uit Stad. En met iedereen die de Ark van Noach altijd al 
eens van binnen had willen zien. De kinderen worden uitgenodigd om hun knuffels 
mee te nemen naar de kerk. En hun huisdieren. Onder voorwaarde dat het ook voor 
de dieren een uitje is. Samen toveren ze de Nieuwe Kerk om in de Ark van Noach. 
Het wordt spannend. Er zullen heel wat paraplu’s open gaan. Maar het wordt weer 
droog. En zo’n grote regenboog, als die avond in de kerk boven de hoofden 
verschijnt, heb je nog nooit gezien. Iedereen is van harte welkom om de nieuwe 
toekomst mee te vieren die met dit feestje wordt ingeluid. Op de website 
kenjijnoach.nl vind je meer informatie over het feestje. 
  
 

 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 juli t/m 2 september dient u de 
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 juni bij:Tini van Rein, tel. 06 34948601 
Maar liever via e-mail: rotondevvkl@hotmail.com 

http://kenjijnoach.nl/
mailto:rotondevvkl@hotmail.com
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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.  
 

Kerkdiensten 
zondag aanvang en kerk voorganger informatie 

4 juni 
Pinksteren 

10.00 uur 
Maartenskerk, 
Middelbert 

ds. Jan Wilts Pinksterdienst 
Damsterboord 

11 juni 
eerste na 
pinksteren 

10.00 uur 
Noorddijk 

ds. Jan Hommes Schrift en Tafel 

18 juni 
Prokkeldienst 

10.00 uur 
Noorddijk 

ds. Jan Wilts m.m.v. bewoners van 
‘t Roer 

25 juni 
eerste van de 
zomer 

10.00 uur 
Noorddijk 

ds. Jan Wilts  

2 juli 10.00 uur 
Emmauskerk 

Pastor Hilda van 
Schalkwijk 

Oecumenische dienst 

 

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. 

 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

DAMSTERBOORD 
 

EMMAÜSKERK 
STEFANUSKERK 
MAARTENSKERK 

 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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ZONDAG 18 JUNI, PROKKELDIENST 
Prokkeldienst …. maar wat is Prokkel? Prokkel staat voor de ontmoeting tussen 
mensen met en zonder verstandelijke beperking in een wijk of een stad. Lewenborg 
doet daar elk jaar aan mee. De hele wijk door zijn er in de week van 12-18 juni 
diverse activiteiten. Het wordt onze derde Prokkelkerkdienst al! Onder leiding van 
Lizette Gemmink is er al weer een gemengd orkest aan het oefenen voor deze 
dienst. Allen van harte welkom! Meer informatie over “De Prokkel” vindt u hier: 
http://www.prokkel.nl/  
 

ZONDAG 9 JULI 
Alvast even vooruitkijken: op zondag 9 juli nemen de oudste kinderen van de 
kindernevendienst afscheid in de kerkdienst. Daarna is er voor ieder een 
programma in en rond Kerkenheem. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
 

BEDANKJE 

Heel hartelijk bedankt voor de bloemen en de kaarten die wij mochten ontvangen 
wegens ziekte van Edze. 
Adri en Edze van den Berg 
 

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD 
Vrijwilligers die afscheid nemen 
De kerkenraad heeft nagedacht over een vaste vorm van afscheid voor vrijwilligers 
binnen onze kerkelijke gemeente, die hun taak erop hebben zitten.  
Het moet sober maar herkenbaar zijn. In een kerkdienst (voor dit jaar is dat de 
Pinksterdienst van 4 juni) zal de voorzitter van de kerkenraad de vrijwilligers 
bedanken, een bloem aanbieden en een kaart van de kerk geven, waarop een 
persoonlijk woord over het gedane werk is gezet. 
Op 2 september 2017 zal een middag georganiseerd worden voor alle vrijwilligers 
van de gemeente Damsterboord. 
 

BEZINNING: OMGAAN MET NOODHULP 
In de kerkenraad hebben we gesproken over hoe we als lokale gemeente kunnen 
omgaan met acute noodhulp. Door de moderne media wordt iedereen gewezen op 
de nood in de hele wereld, en recent hebben we kunnen horen hoe hongersnood 
dreigt voor 20 miljoen mensen in Afrika. Hoe gaan we hier als kerk mee om? Hoe 
kunnen we onze financiële middelen aanwenden om zoveel mogelijk levens te 
redden en tegelijkertijd onze eigen toekomst als gemeente veiligstellen? Morele 
vraagstukken waar niet een kant-en-klaar antwoord op te geven is. 
 

WERKPLAN PASTORAAT 
De werkgroep pastoraat heeft haar werkplan gepresenteerd aan de kerkenraad. We 
waren blij om te zien hoeveel er wordt gedaan aan pastoraat in onze gemeente en 
dat de werkgroep van plan is om dit werk in stand te houden en uit te breiden waar 
mogelijk. De kerkenraad is daarom ook graag akkoord gegaan met het werkplan. U 
kunt het werkplan hier lezen. U kunt op de website van Damsterboord ook het plan 
lezen. 

http://www.prokkel.nl/
http://www.damsterboord.nl/index.php/documenten?download=314:werkplan-werkgroep-pastoraat
http://www.damsterboord.nl/index.php/documenten?download=314:werkplan-werkgroep-pastoraat
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BLOEMENGROET 
De bloemen zijn gegaan naar mw. G. ter Avest, mw. L. Gemmink en dhr. & mw. 
Noya. 
  
 

COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Jeugdwerk PKN € 128,39 

Zendingscollecte (straatkinderen 
Colombia) 

€   87,35                

Gasthuis Groningen €   79,70 

 
Opbrengst ‘Kalender voor de veertigdagentijd’ naar Stichting Inlia 
De ‘Kalender voor de veertigdagentijd’ heeft € 62,50 opgebracht voor de Stichting 
Inlia, een Stichting die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. 
In totaal heeft Stichting Inlia een bedrag van € 486,50 ontvangen. Dit betrof de 
totale opbrengst van de verkoop van veertigdagen-kalenders in wijkgemeenten van 
de Protestantse Gemeente Groningen. 
 
Deze kalender werd speciaal voor de veertigdagentijd uitgegeven ter ondersteuning 
van een periode van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. De 
kalender is tot stand gekomen door een samenwerking tussen creatieve bedenkers 
van de Immanuelkerk, de Ark, de Bron, de Fontein, de Nieuwe Kerk, Hoogkerk 
en Damsterboord. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, op welke wijze ook, hartelijk dank! 
Petra Visser 
 

•  

INLIA - partner van kerken 

 
 
 

EEN JURIDISCH DOSSIER VAN INLIA: 
Waar betrokkenheid en naastenliefde allemaal goed voor zijn 
 
Ze zijn maximaal gemangeld door het asielsysteem maar met hulp van de kerk in 
Papendrecht,  INLIA, Kerk in Actie en de ‘bed-bad-brood’-advocaat hebben ze het 
toch gered. De moeder en zus van Khadija Sharif uit Somalië mogen na tien jaar 
toch in Nederland blijven.  
Khadija kreeg jaren geleden een verblijfsvergunning. Ze had een huis, volgde een 
opleiding tot kraamhulp en was bezig haar leven op de rit te krijgen. Van de ene op 
de andere dag deelde ze haar huisje met haar moeder en zus, werd ze gekort op 
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haar uitkering omdat ze ‘illegalen’ onderdak gaf en moesten ze met z’n drieën van 
40 euro per maand leven.  
De moeder en verstandelijk beperkte zus van Khadija kwamen in 2007 vanuit 
Somalië naar Nederland. De IND twijfelde aan hun nationaliteit en geloofde niet dat 
de twee verwant waren met Khadija. Een simpele DNA-test had dit uit kunnen 
wijzen maar die werd niet afgenomen. Moeder en zus kwamen op straat te staan.  
Khadija nam ze in huis maar werd daarom financieel gekort. De Protestantse Kerk 
in Papendrecht trok zich het lot van de drie vrouwen aan. De kerk wees ze de weg 
naar de Voedselbank en zorgde voor aanvullende financiële ondersteuning. 
En dat bracht de rust die ze nodig hadden. Moeder Sharif wendde zich op advies 
van INLIA tot de Somalische ambassade in Brussel en wist daar een 
nationaliteitsverklaring te verkrijgen. Haar nationaliteit was dus vastgesteld. Uit het 
noodfonds betaalde Kerk in Actie een DNA-test voor moeder Sharif en zo kwam de 
verwantschap onomstotelijk vast te staan.   
Met nieuw bewijs en een nieuwe asieladvocaat die INLIA voor haar regelde, werd 
opnieuw asiel aangevraagd. Deze asielaanvraag werd ruim een jaar later 
ingewilligd. Khadija heeft haar opleiding tot kraamhulp weer opgepakt. Haar 
moeder, die inmiddels 75 jaar is, kan nog een beetje van haar oude dag genieten 
en haar zusje krijgt eindelijk de hulp en aandacht die ze nodig heeft.  
Waar betrokkenheid, naastenliefde en een goed netwerk allemaal goed voor zijn. 
 
 
 
 
 

AUTOVERVOER 
 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
 
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
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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: pastor.van.schalkwijk@hildegardparochie.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.hildegardparochie.nl  
 Tel. Emmauskerk (alg.)  050-5412115 

• E-mail mailto:secr.walfried@hildegardparochie.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. 

 
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.van.schalkwijk@hildegardparochie.nl
http://www.hildegardparochie.nl/
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
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VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP 

Datum Tijd Viering Voorganger 

4 juni 
Thesinge 

10.30 uur 
Pinksteren 
Buitenviering 

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

11 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering Pastor Arjen Jellema 

18 juni 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Dienst o.l.v. 
parochianen  

m.m.v. het Emmauskoor 

25 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur  Jongerenviering Pastor Arjen Jellema  

2 juli 
Emmauskerk 

10.00 uur 
Oecumenische viering 
RK 

Pastor Hilda van Schalkwijk 

 
 

 
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND:  
De koffieochtend is 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. 
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EERSTE COMMUNIE VIERING 
 

 
 
Op zondag 14 mei hebben we in de Emmauskerk de eerste communie van Elisa 
Amatsaleh, Siebrand Bruin, Levi Bunt, Cecilia Nguyen, Vincent Nuyen, Eliza Nuyen, 
Antonia Tel, Wesley Tel en Jenaya Manuela gevierd.  
 
Op zeven woensdagmiddagen hebben we dit voorbereid met het project “Door de 
Poort”. Tijdens de viering hebben de kinderen het projectlied hiervan gezongen, 
ingestudeerd onder leiding van Hanneke Meijer en begeleid op het orgel (voor de 
eerste keer!) door Richard Stam. 
Alle kinderen hadden een rol in het toneelstukje over het Bijbelverhaal ‘de verlamde 
man’, wat ze hebben opgevoerd in plaats van de eerste lezing. Bovendien hebben 
de kinderen een aantal gebeden gelezen, meegeholpen met de overweging, zelf de 
voorbeden gemaakt en de Tafel gedekt. Daarna ontvingen ze, begeleid door hun 
ouders, voor de eerste keer de communie. 
 
Het waren inspirerende weken, en we hopen van harte dat de kinderen hele mooie 
herinneringen zullen overhouden aan dit bijzondere feest! 
 
Arjen Jellema en Esther Stam-Bolink 
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Foto’s gemaakt door Bob Bouchier 
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Mini-symposium 14 juni Heerenveen 
WAT IS ER DOOR DE OECUMENE BEREIKT 

De Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseren samen met de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene een mini-symposium op 
woensdag 14 juni 2017 in kerkelijk centrum Trinitas te 
Heerenveen voor pastores, dominees en andere in 
oecumene geïnteresseerde kerkleden.  

Aanleiding is de herdenking van 500 jaar Reformatie. We 
willen op deze dag stilstaan bij wat er in de oecumenische 

samenwerking is bereikt. Aan het slot van deze dag vragen we samen Gods zegen 
over de weg die voor ons ligt als Pelgrimage van gerechtigheid en vrede.  

In het programma is aandacht voor 50 jaar oecumenische samenwerking door ds. 
Karin ten Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Ds. Margarithe Veen, voorzitter van de Friese Raad van Kerken spreekt 
over oecumene in het Noorden anno Nu. Drs. Geert van Dartel, 
directeur/studiesecretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene houdt een 
voordracht over oecumenische inzichten ten aanzien van Doopsel en 
Eucharistie/Avondmaal. Oudkatholiek priester prof. dr. Peter Ben Smit schetst de 
toekomst van de oecumene.  

Het programma begint om 15.00 uur. Om 17.00 uur is er een warm buffet. U kunt 
zich aanmelden via l.winter@bisdomgl.nl 
Kerkelijk centrum Trinitas vindt u aan de Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ 
te Heerenveen. U kunt een vrijwillige bijdrage geven vanwege de kosten voor deze 
dag. 
 
Zondag 25 juni Barger-Oosterveld 
GERARDUS MAJELLA BEDEVAART 

Op zondag 25 juni aanstaande vindt de jaarlijkse Gerardus 
Majella bedevaart plaats in Barger-Oosterveld. Dit jaar is 
bisschop mgr. Ron van den Hout de hoofdcelebrant bij de 
eucharistieviering. 
Het thema dit jaar is de wapenspreuk van mgr. van den Hout: “In 
exilio spes” (In de ballingschap is er hoop). Gerardus Majella 
verlangde om in het klooster te gaan, maar had daar, naar de 
mening van anderen, te weinig capaciteiten voor. Onderwijl 
werkte hij bij zijn vader in de kleermakerij, voor Gerardus ook 

een tijd van ‘ballingschap’. Hij bleef echter hopen en vragen en na lang aandringen 
mocht hij alsnog lekenbroeder worden bij de Redemptoristen. 
Om 10.30 uur vindt de plechtige Hoogmis plaats in het kerkenbos, aansluitend is de 
Sacramentsprocessie en nadien is er gelegenheid tot ‘Frühshoppen’ op het 
kerkplein. Het Gemengd Koor en Muziekvereniging Volharding zal haar 
medewerking verlenen. 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl

