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LEZINGEN/ EREDIENSTEN
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.

Zondag 1 okt.
2e v.d. herfst

Ezechiël 18,1-4.25-32
Psalm 25,1-10
(Filippenzen 2,1-13)

Matteüs
21,23-32

Zondag 8 okt.
3e v.d. herfst

Jesaja 5,1-7 Psalm
80,9-20 (Filippenzen
2,14-18)

Matteüs
21,33-43

Zondag 15 okt.
4e v.d. herfst

Jesaja 25,1-9 Psalm
23 (Filippenzen 3,1721)

Matteüs
22,1-14

Zondag 22 okt.
5e v.d. herfst
Zondag 29 okt.
6e v.d. herfst

Zondag 5 nov..
7e v.d. herfst

Jesaja 45,1-7 Psalm
96 (1 Tessalonicenzen
1,1-10)
Deuteronomium 6,1-9
Psalm 1
(1 Tessalonicenzen
2,1-8)
Spreuken 9,1-18
Psalm 43
(1 Tessalonicenzen
2,9-13)

Matteüs
22,15-22
Matteüs
22,34-46

Matteüs
25,1-13

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

COLLECTES
Opbrengsten van de collectes van 3 september jl.
Oecumenische Activiteiten
€ 69,63
Watersnood Bangladesch e.o. €147,51
De gevers worden wederom bedankt voor hun
bijdragen.
Ate Jongeling
penningmeester
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KEULEN
Deze zomer waren we een dag in Keulen. Zoals alle toeristen brachten we een
bezoek aan de grote Dom. Een imposante gotische kerk, hoge ramen, een enorme
ruimte.
In de oorlog is het centrum van Keulen gebombardeerd. De Dom liep grote schade
op. Na de oorlog is hij gerestaureerd. Hij staat er weer in oude glorie. We waren
onder de indruk.
Wat een kerk. We keken naar de hoge ramen. De zon door het kunstig nieuwe
glas-in-loodraam van Gerhard Richter schiep een mozaïek van kleurige vlakken op
de kerkvloer.
Uit de Dom gekomen slenterden we wat door de stad. Zo kwamen we bij de
Antonieterkerk. Ook een oude gotische kerk, in gebruik bij de Evangelische Kirche
Deutschland (Dorothee Sölle ging er voor in het “politisches Abendgebet” eind jaren
zestig, maar dat wisten we toen nog niet). Vergeleken bij de Dom maar een kleine
kerk. We gingen naar binnen en waren daar de enige bezoekers. Stil. Ook deze
kerk is door de bombardementen ernstig beschadigd geweest en gerestaureerd.
Opnieuw raakten we onder de indruk van het gebouw. Maar het was een andere
indruk. Veel meer dan in de Dom, waren hier de verwoesting die het nazibewind
gebracht had en de verwoesting die de oorlog gebracht had, beide voelbaar. In de
noordoosthoek hing ‘Der Schwebende’ een grote zwevende engel van brons en
daaronder twee platen met jaartallen: 1914-1918 en 1933-1945. In alle eenvoud
herdenken die vier getallen een wereld van lijden. Alsof de engel met groot geduld
alle tranen van die jaren telt … en bedekt met liefde. Het ontroerde me zeer. We
zagen ook de vensters. In de vensters die verwoest waren was nieuw glas-in-lood
gelegd, in grijzige tinten en brekende patronen die de gebroken stad
weerspiegelden.
Waar het me nu om gaat, is het verschil in beleving dat beide kerken bij me
opriepen. In de Dom was ik toeschouwer, de Antonieterkerk maakte me getuige,
want die kerk legde met vensters en engel getuigenis af van een gebroken
verleden. In de Dom bleef ik toerist, in de Antonieterkerk werd ik kerkganger. Niet
omdat ik daar op zondag was in een kerkdienst, maar omdat de kerk met deze
sobere inrichting indringend de pijn van mensen verbeeldde en het verlangen naar
genezing van de wonden. Dat is bidden.
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God is eindeloos. Wie kent haar grenzen? Het kan wel zijn dat het de taak van een
kerk is een mens in contact met de grote God te brengen. Maar die mens blijft
kijken en zijn nek uitstrekken, Klein Duimpje in een reusachtige Dom. Is het niet
veeleer de roeping van een kerk het gebroken leven, het onrecht en het lijden, het
geluk en de hoop van een mens te verwoorden en te verbeelden als een roep om
recht en troost die ons komen helen?
Zo probeer ik de ervaring die ik in die kerk kreeg onder woorden te brengen en er
gelovig verder mee te denken.
We willen als kerkelijke gemeenschappen graag een plek hebben in deze tijd, in
2017. Dat komt denk ik niet goed wanneer een kerkelijke gemeenschap pretendeert
God aan mensen te “tonen” en te vertellen hoe het met God zit. Ik geloof dat het
juist omgekeerd is: in een kerkelijke gemeenschap leggen we onze persoonlijke en
gezamenlijke geschiedenis met tranen en al voor God neer. Hoe het met God zit
weten we niet, zij is vrij als die zwevende engel. Elders in de Antonieterkerk hangt
in neonletters een spreuk: “God is a
woman and she knows how to dance”
(“God is een vrouw en ze weet hoe te
dansen”).
’t Kan zijn dat de verwachting van
buitenstaanders is dat een kerk van alles
van God weet, maar haar werkelijke
roeping is van ménsen te weten en
elkaar te kennen en voor elkaar te hopen
en te bidden - eerste pas op de
dansvloer die de aarde is.
Zo kan een kerk mensen verbinden in de hoop op God. Zo rijpen mensen zoals
vruchten rijpen in de herfst,
een hartelijke groet voor u allen, ds Jan Wilts
Als u verder wilt kijken of lezen:
* over de Keulse Dom: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Keulen
* kleurenfoto van de zon door het venster van Richter:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fenster_Richter_K%C3%B6lner_Dom.jpg
* over de Antonieterkerk (met foto van de zwevende engel):
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonieterkerk_(Keulen)
* kleurenfoto’s van het glas-in-lood van de Antonieterkerk
http://www.glasmalerei-ev.net/pages/b7274/b7274.shtml
* over Dorothee Sölle: https://www.lucepedia.nl/dossieritem/solledorothee/dorothee-solle-1929-2003
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VOOR UW AGENDA: OECUMENISCHE AVONDEN
WALFRIEDGEMEENSCHAP EN DAMSTERBOORD

In vervolg op de mooie avond die we samen beleefden in het voorjaar over ‘rituelen
in de Goede Week’ willen we ook dit seizoen twee gespreksavonden beleggen. Als
onderwerpen hebben we gedacht aan “de Tien Woorden” (Tien Geboden) en aan
“hongerdoeken”, dat zijn kleurige doeken waarop het lijden van mensen verbeeld
wordt. Ze hebben in een aantal kerken een plek in de liturgie in de weken voor
Pasen.
Beide avonden worden gehouden in de
Emmaüskerk.
Als u de data alvast in uw agenda wilt zetten, hier
volgen ze:
* woensdag 22 november over de “Tien Woorden”
* woensdag 7 maart 2018 over hongerdoeken
Meer informatie volgt later.
Hilda van Schalkwijk en Jan Wilts

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van lopend van 1 oktober t/m
4 november dient u de kopij ingeleverd te hebben hebben vóór vrijdag 20
oktober bij Margreeth Nagel, tel: 311 1260.
Maar liever via e-mail: rotondevvkl@hotmail.com

6

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 predikant
Van 27 oktober tot en met 5 november 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.

Kerkdiensten
zondag

aanvang en
kerk

voorganger

informatie

1 oktober

10.00 uur
Emmaüskerk

ds. Jan Wilts

Oecumenische dienst van
Walfried, Bron en
Damsterboord

ds. Lieuwe
Giethoorn

Schrift en Tafel

ds. Jan Wilts

oogstdienst

8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

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

ds. Jan Wilts
ds. S. Bijl
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let op vroege
aanvangstijd!

BIJ DE KERKDIENSTEN
zondag 1 oktober
Op elke eerste zondag van de maand is er én in De Bron én in de Emmaüskerk een
oecumenische viering. Bij die in De Bron zijn de Walfriedgemeenschap en de
protestantse wijkgemeente De Bron betrokken, bij die in de Emmaüskerk de
Walfriedgemeenschap en Damsterboord. In 2015 is besloten bij wijze van
experiment deze vieringen jaarlijks eenmaal samen te houden en wel in oktober.
Vorig jaar is dat in De Bron geweest. Dit jaar is de Emmaüskerk aan de beurt. De
viering is in voorbereiding. We hopen op een inspirerend uur voor ons allen!
zondag 15 oktober, oogstdienst
Ook de oogstdienst is nog in voorbereiding als ik dit schrijf. De opzet is in grote
lijnen die van vorig jaar. Dat betekent dat de oogst is opgesteld in Kerkenheem.
Daar zal ook een mooie schikking zijn van alle binnengebrachte producten. Van die
oogst mag u “plukken” (neem uw eigen plastic tasje mee!). Er is ook gelegenheid
om te geven. Uw geldelijke bijdrage is bestemd voor de Voedselbank van de stad
Groningen.
Daar drinken we ook koffie.
zondag 29 oktober, half tien
Let u op: het is de vijfde zondag van de maand, de kerkdienst is dan in de
Emmaüskerk en begint om half tien.

AUTOVERVOER
Wilt u autovervoer naar de kerk?
U kunt het volgende nummer bellen:
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391
Geert Hielema 06 51212565

AGENDA
inbreng oogstdienst
Dit jaar houden we opnieuw een oogstdienst in de Stefanuskerk. Dat
is op 15 oktober. Zo langzamerhand wordt dit een feestelijke traditie. Het is prachtig
om te zien hoe producten van onze goede aarde zijn uitgestald. Enkele
hobbytuinders zullen benaderd worden met de vraag of ze iets van hun oogst willen
afstaan. We stallen dan alles uit in Kerkenheem. Daarnaast hebben we een
inzameling van houdbaar voedsel en non-food ten bate van de Voedselbank
Groningen. Op de posters kunt u lezen welke producten de voedselbank kan
gebruiken. Evenals voorgaande jaren zullen we de ingezamelde spullen zelf naar
de voedselbank brengen. Wilt u iets bijdragen? Oogst, houdbaar voedsel, zeep,
schoonmaakspullen, toiletpapier, luiers. Op zaterdagmiddag 14 oktober staan we
klaar in Kerkenheem van 2 - 4 uur om uw donaties in ontvangst te nemen. We
hopen op veel enthousiaste deelnemers.
Werkgroep Eredienst en Diaconie Damsterboord.
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START EN OPGAVE GESPREKSGROEPEN EMMAÜSKERK EN
KERKENHEEM
Bijbelkring Emmaüskerk
onderwerp: zeven deugdelijke Bijbelse figuren; in de
middeleeuwen werden zeven deugden onderscheiden:
verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid en
vasthoudendheid en geloof, hoop en liefde. In het
gespreksboekje “Lieve Deugd” worden deze deugden
toegelicht aan de hand van bekende Bijbelpersonen, zoals
Esther en Jozef of onbekenden zoals Rispa en aan de hand van Giotto’s
verbeelding van deze deugden in een kapel in Padua.
eerste keer: woensdag 11 oktober, 11.00-12.30 in Kerkenheem,
daarna eens in de maand in de Emmaüskerk
aanschaffen: Hanna van Dorssen (red.), Lieve Deugd ISBN 978 90 239 2077 9;
€ 9,90
opgave: janwilts@damsterboord.nl
Gespreksgroep Kerkenheem
onderwerp: met korte actuele teksten van journalisten, filosofen en theologen gaan
we met elkaar in gesprek over wat een mens tot mens maakt en welke rol “geloven”
daarin speelt.
We doen dat in zes stappen.
stap 1. - 11 oktober 2017 - We lezen verder bij de inmiddels beroemde regel van de
Tsjechische priester Tomás Halík
“Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt behalve in hun geloof dat God niet bestaat”
en we lezen daarnaast een verhaal van Peter Rollins, Iers theoloog, over de agnost
die atheïst werd. Hoe zit dat met het bestaan van God en wat heeft dat met ons
bestaan te maken?
stap 2. - 8 november 2017 - Stephan Sanders, journalist, was altijd overtuigd
atheïst, maar noemt zich tegenwoordig religieus. Die omslag heeft ook te maken
met zijn ideeën over “de autonome mens”. Mensen worden verondersteld
autonoom te zijn, keuzes zelfstandig te kunnen maken (inclusief het levenseinde),
maar klopt dat eigenlijk wel? Een spannende vraag, actueel ook in het licht van de
politieke discussies. We lezen een recent essay van Sanders uit de Groene
Amsterdammer.
stap 3. -6 december 2017 - Als een mens dan de religieuze gelovige weg gaat,
waar is dat meedoen met de bestaande religie of kerk en waar is dat tegengas
geven? We lezen verder in Rollins over ‘de orthodoxe ketter’ en leggen daar een
preek van de theologe des vaderlands, Janneke Stegeman naast.
stap 4. - 10 januari 2018 - Een gemeenschap van religieuze mensen kan dwingend
zijn, hoe is een gemeenschap mogelijk die recht doet aan het persoon zijn van
ieder afzonderlijk, van mijn eigen mens-zijn. En kan een persoon zonder
gemeenschap? Over deze vragen gaat een essay van Bas van den Berg over de
barmhartige Samaritaan. Stof tot gesprek.
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stap 5. - 14 februari 2018 - Houden we nog even open, we zien wat er onderweg
komt.
stap 6. - 14 maart 2018 - We eindigen onze reeks in de maand voor Pasen.
Opstanding, waar wijst dat woord naar? Peter Rollins is opnieuw onze gids in een
mooie open interpretatie van Pasen voor mens en gemeenschap.
Alle data zijn woensdagen, we beginnen om 20.15 en eindigen om 21.45 uur - in
Kerkenheem. Welkom, ook wie er niet elke keer bij kan zijn. De losse onderdelen
van de serie zijn ook goed afzonderlijk te volgen.
We meedoet, ontvangt te zijner tijd de teksten.
Opgave: Annie van Dam, a_van_dam@hotmail.com, 5420487, of ds. Jan Wilts,
janwilts@damsterboord.nl, 2808863

WIJ GEDENKEN
AALF PIETER ROELFSEMA, gestorven op 25 augustus in Ten Boer, 83 jaren
oud. Schilder van beroep gaf het Aalf Roelfsema voldoening de dingen mooi te
maken. Voor zijn eigen oog en voor dat van anderen, om het sámen mooi te
vinden. Sámen, samen met zijn gezin, met zijn vrouw, met wie hij lang in
Noorddijk heeft gewoond en enkele jaren in Lewenborg. Samen in een huis
wonen - zijn ziekte onderbrak dat. Maar niet het voor elkaar er zijn - liefde en
trouw in lichte en donkere dagen. Bij de uitvaart in buurthuis “de Schakel” in
Oosterhoogebrug hoorden we uit Genesis 2,18 hoe mensen voor elkaar
bestemd zijn. Daarna hebben we Aalf Roelfsema te ruste gelegd op de
begraafplaats in Noorddijk.
Mogen zijn vrouw en zijn dochter samen met wie hen lief zijn zich getroost
weten met de gelouterde en gezegende gedachtenis aan hun lieve man en
vader.
ds. Jan Wilts

ONDERZOEKSRAPPORT GEBOUWEN PROTESTANTSE GEMEENTE
DAMSTERBOORD
Binnen de kerkenraad van onze gemeente loopt al langere tijd
een discussie over het onroerend goed in de vorm van
kerkgebouwen en de manier waarop we daarmee om willen
gaan naar de toekomst toe. We hebben daar eerder over
bericht. De kerkenraad heeft hiervoor ondersteuning gezocht
en gekregen van de Protestante Theologische Universiteit
(PThU).
Inmiddels is het onderzoeksrapport ontvangen. Binnen de kerkenraad loopt de
discussie over de uitkomsten van dit onderzoek en wat het betekent voor de
toekomstrichtingen van onze gemeente. Dat gaat verder dan alleen de keuze welk
kerkgebouw of welke kerkgebouwen we blijven gebruiken. Graag willen we het
rapport alvast delen met onze gemeente. Dit rapport en een leeswijzer vindt u op
onze website (damsterboord.nl) via het artikel ‘Onderzoeksrapport Gebouwen’
onder Nieuws.
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De kerkenraad heeft een gemeenteavond gepland op 17 oktober om 20:00 uur in
Kerkenheem, naast de Stefanuskerk. De uitkomst van deze consultatie nemen we
mee in de discussie in de kerkenraad. De bijeenkomst is vooral bedoeld om te
luisteren naar hoe onze gemeenteleden hierin staan. We nemen daarbij het PThU
rapport als vertrekpunt en kapstok. We hopen op een grote opkomst.
Mocht u naar de gemeenteavond willen komen, en graag met iemand meerijden,
dan kan vervoer geregeld worden vanaf de Emmaüskerk naar Kerkenheem. U kunt
zich hiervoor aanmelden tot 10 oktober door een e-mailbericht te sturen aan de
scriba (scriba@damsterboord.nl) of te bellen (050-5710239).

TOERUSTING BIJ BEZOEKWERK VANUIT DE WERKGROEP
PASTORAAT
Maandagavond 16 oktober as. om 19.45 uur in Kerkenheem
Bedoeld voor ieder die wel eens een bezoek brengt
Begin van dit jaar is er een avond georganiseerd ter ondersteuning van
bezoekwerk. Er is gekeken naar de verschillende situaties waar we in de praktijk
mee te maken hebben en we hebben een paar moeilijke gesprekken geoefend.
Deze keer zal vooral de nadruk worden gelegd op rouwen. Wat is rouw, wat doet
rouwen met een mens, hoe dragen we dat. We zoeken zowel het perspectief van
jonge mensen als dat van oude(re). Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om
ervaringen te delen en in te gaan op vragen uit de praktijk.
We willen u uitnodigen voor deze nieuwe bijeenkomst. Ook nu zal onze predikant
Jan Wilts de avond leiden.
De avond is bedoeld voor diegenen die eerder aan de cursus hebben meegedaan,
maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor pastorale ondersteuning aan
mensen in moeilijke situaties.
Kortom, hebt u interesse in dit onderwerp, dan bent u van harte welkom!
Wilt u meer informatie en/of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met
Annie van Dam 050-5420487 a_van_dam@hotmail.com of
Ria van Dijk-Hilberts 050-5491349 ha.hilberts@gmail.com

" SAM'S” KLEDINGACTIE.
Op zaterdag 7 oktober houdt de Diaconie haar jaarlijkse
inzameling voor Sam's kledingactie.
Van 9 tot 12 uur kunt u gebruikte kleding, keuken - en bedtextiel
of gordijnen inleveren in de Emmauskerk.
Sam’s kledingactie verkoopt deze verzameling aan een
sorteerbedrijf. De bruikbare kleding en textiel koopt zij terug. Dit
wordt in arme landen uitgedeeld. Niet bruikbaar textiel wordt gerecyceld.
We hopen op uw medewerking, zodat we een goede opbrengst kunnen afleveren.
Onze hartelijke dank.
De diaconie van Damsterboord.
Met hartelijke groet, Ineke Koster.
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BERICHT VAN INLIA UIT DE BBB+ IN GRONINGEN,
OVER JE LEVEN BETEKENIS GEVEN.
“Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld”
“Iedereen verlaat dit leven, dat is het enige dat zeker is.
Maar je wil iets positiefs achterlaten”, Rahimullah Daqiq zegt het zachtjes. Hij is al
twintig jaar in Nederland. Zijn asielverzoek werd afgewezen en hij kon geen kant
op. Nog steeds niet. Niet terug naar Afghanistan, niet naar een derde land. Twintig
jaar tussen wal en schip. Maar: “Je wil je leven betekenis geven, iets goeds doen.”
Dat ‘goeds om te doen’ heeft hij gevonden. De 63-jarige voormalige directeur van
het provinciale bureau landhervormingen in Kabul, Afghanistan is dichter, schrijver
en vertaler geworden. Drie dichtbundels heeft hij op zijn naam staan - lijvige
bundels mag wel gezegd - en evenzoveel romans. Geschreven in zijn moedertaal,
het Pashtu, en uitgegeven in Afghanistan. Daar liggen zijn boeken in de
universiteitsbibliotheken. In delen van Pakistan ook.
En zojuist heeft hij de laatste hand gelegd aan de vertaling van een alom geprezen
boek over de westerse filosofie: De wereld van Sofie. Het boek van de Noorse
schrijver Jostein Gaarder is een roman, detective en naslagwerk in één. Het
behandelt een slordige 2500 tot 3000 jaar westerse filosofie. Van Socrates, Plato
en Aristoteles tot Kant, Kierkegaard en Simone de Beauvoir. (Naar aanleiding van
wier boeken Daqiq ooit een gedicht schreef over vrouwenrechten, maar dat
terzijde.)
“Vergeet Spinoza niet”, zegt Daqiq, “jullie Nederlandse filosoof. Staat er ook in,
natuurlijk. Te weinig mensen zijn bezig met zijn werk, of überhaupt bezig met
filosofie. Dat is zonde. Het ligt hier voor het oprapen.” Hij heeft het boek wel 10 keer
gelezen. “Het bleef me trekken. Stel je voor: bijna 3000 jaar gedachtenvorming in
600 pagina’s!” De Afghaanse dichter/schrijver staat bepaald niet alleen in zijn
waardering. Het boek werd vertaald in onder meer Engels, Zweeds, Duits, Spaans
en Italiaans, het werd verfilmd en er werden een tv-serie, een musical, een
computerspel en zelfs een bordspel van gemaakt. Allemaal in de westerse wereld.
Tot nu toe.
Dankzij Daqiq kunnen de Afghanen straks duizenden jaren westerse filosofie tot
zich nemen. Dankzij een 63-jarige afgewezen asielzoeker die in 1997 vluchtte voor
de gewelddadige machtsovername van de religieuze fanatici van de moedjahedien.
Iemand die er desondanks toe wil doen. “Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt
aan de wereld. En dit is wat ik kan bijdragen.”

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 oktober t/m 4 november
dient u de kopij ingeleverd te hebben hebben vóór vrijdag 20 oktober 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: 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 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 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

1 oktober
Emmauskerk

10.00 uur

Oecumenische dienst van
Walfried, Bron en
Damsterboord

8 oktober
Emmauskerk

11.15 uur

Eucharistieviering

Pastor Arjen Jellema

15 oktober
Emmauskerk

11.15 uur

Woord en
communieviering

Pastor Hilda van
Schalkwijk

22 oktober
Emmauskerk

11.15 uur

Wereldmissiedag
Dienst o.l.v. parochianen

m.m.v. het
Emmauskoor

29 oktober
Emmauskerk

11.15 uur

Woord en
communieviering

Pastor Peter Vos

2 november
Emmauskerk

19.00 uur

Allerzielen
Dienst o.l.v. parochianen

m.m.v. het
Emmauskoor

5 november
Emmauskerk

10.00 uur

Oecumenische viering RK

Pastor Arjen Jellema

5 november
De Bron

10.00 uur

Oecumenische viering

Werkgroep oecumene

ds. Jan Wilts

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND:
De koffieochtend is op dinsdag 3 oktober 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 18 okt. 20.00 uur Walfried-raad
NIEUWSBRIEF WALFRIEDGEMEENSCHAP
Via de website van de Hildegardparochie kunt u zich opgegeven voor
de Walfriednieuwsbrief, deze verschijnt per e-mail en wordt aan de
abonnee’s gestuurd bij bijzondere gelegenheden en vieringen of wanneer er snel
even iets bekendgemaakt moet worden aan de Walfriedgemeenschap. Opgeven
kan op de website via deze link:
https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap/lokaalnieuws-walfried/
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VORMSEL
Het ligt in de bedoeling om binnenkort te starten met de
voorbereiding voor het vormsel. Eind maart ’18 zal dan het
vormsel kunnen worden toegediend.
Jongeren tussen de 14-16 jaar ontvangen een uitnodiging om
mee te doen. In de brief o.a. de volgende zin: Het vormsel is
een stap op een levenslange weg van leren, je ontwikkelen en
geloven. Het is een vorming om jongeren verder op we te
helpen.
Precieze data zijn nog niet bekend, maar je er voor voelt, kun je je alvast
aanmelden bij:
Ineke Siersema telefoon: 5411902 en/of inekesiersema@gmail.com

AFSCHEID VAN VERENIGING VAN KERKEN LEWENBORG E.O.

Op 3 september j.l. werd er in een gezamenlijke oecumenische viering afscheid
genomen van de Vereniging van Kerken Lewenborg e.o. Wilt u de overweging van
pastor Hilda van Schalkwijk nog eens nalezen? Dit kan op de website van de
Hildegardparochie via onderstaande link:
https://www.hildegardparochie.nl/nieuws/walfriedgemeenschap/overweging-3september-2017/
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FOTO’S VAN DE STARTVIERING 17 SEPT. JL.
De presentatie van de kindernevendienst, de kinder-catechese en de jongerencatechese.

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 oktober t/m 4 november
2017 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 oktober bij Tini van
Rein, 06-34948601. Maar liever via e-mail: kopijwalfried@gmail.com
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