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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               
Website                 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, 9741 AL Groningen  2303757 
                       e-mail: walfriedledenadm@gmail.com 
Banknr. NL08INGB000246 5131   t.n.v. Penningm. Walfriedgemeenschap Groningen  
Emmauskerk               Ra 4                                  541 2115 
Bespreken zaalruimte:        Fam. J. Janssens                        541 4047  
  
Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen 
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LEZINGEN/ EREDIENSTEN 

 
 

Zondag 3 dec. 
1e v.d. Advent 

Jesaja 63,19b-64, 
822  
Korintiërs 1,1-9 

Marcus 
13,24-37 

Zondag 10 dec.. 
2e v.d. Advent 

Jesaja 40,1-11 
 

2Petrus 
3,8-18 
Johannes 
1,19-28 

Zondag 17 dec. 
3e  v.d. Advent 

Jesaja 65,17-25 
1 Thessalonicenzen 
5,12-24 

Johannes 
3,22-30 

Zondag 24 dec. 
4e v.d. Advent 

2 Samuël 7,4-16 
Romeinen 16,25-27 

Lucas 1,26-
38 

Zondag 24 dec. 
Kerstnacht 

Jesaja 8,23b-9,7 
Titus 2,11-14 

Lucas 2,1-
20 

Zondag 25 dec. 
1e kerstdag 

Jesaja 52,7-10 
Hebreeën 1,1-12 

Johannes 
1,1-14 

Zondag 31 dec. 
Zondag na Kerst 

Jesaja 61,10-62,3 
Galaten 3,23-4,7 

Lucas 2,33-
40 

Zondag 7 jan. 
2018 
Epifanie 

Jesaja 60,1-6 
Efeziërs 3,1-12 

Matteüs 
2,1-12 

Zondag 14 jan. 
2018 
2e na Epifanie 

Jesaja 62,1-5 
(Romeinen 4,19-25) 

Johannes 
(1,29-)2,1-
11 

Zondag 21 jan. 
2018 
3e na Epifanie 

1 Samuël 3,1-10(18) 
(1 Korintiërs 6,11b-
14) 

Marcus 
1,14-20 

Zondag 28 jan. 
2018 
4e na Epifanie 

Deuteronomium
 18,15-20 
(1 Korintiërs 8,1b-13) 

Marcus 
1,21-28 

Zondag 4 febr.. 
2018 
5e na Epifanie 

2 Koningen 4,18-21 
(22-31)32-37 
(1 Korintiërs 9,16-23) 

Marcus 
1,29-39 

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. 
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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 5 november jl. 
Oecumenische Activiteiten            € 52,83 
Open Hof                          € 85,35 
 
De gevers worden wederom bedankt voor hun bijdragen. 
Ate Jongeling  
 
 

 
 
NIEUWE BOEKEN 
Imagine  John Lennon 
aan de hand van het lied Imagine 
van John Lennon over vrede, over 
het één zijn van alle mensen op de 
wereld is een prentenboek 
samengesteld. Wie gaat mee kijken 
naar wat de vredesduif allemaal 
doet? Het is gemaakt met een 
voorwoord van Yoko Ono en 
tekeningen van Jean Jullien. Een 
uitgave van Amnesty International. 
 
 
Het kerstverhaal   
Vivian Hollander en Miles van Hout 
In dit mooie donkerblauwe prachtig  
geïllustreerde boek staat exact het 
verhaal van kerst zoals we dat uit 
de bijbel kennen. De goddelijke 
inbreng is niet te vinden. Misschien 
iets om zelf in te vullen? Een 
uitgave van Google Books 
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Wintermarkt 
Bezoekers GRATIS entree 

Wanneer: 8 december 2017 van 16:00-19:00 uur 
 

Waar: locatie de Zijlen, roer 163, 9733 AS Groningen  
 

Wat kunt u op de markt verwachten? 
Vogeltaarten, haakspullen, breiwerkjes, zelfgemaakte kaarten 

Sieraden, diamond painting , gerecycled kaarsvet producten, boeken, 
oliebollen 

 
t hartje ( diverse spullen te koop ) opbrengst voor het maken van 

kerstpakketten. 
Bystijntje > ook te zien op facebook.  

 
 

Info: tamara.dehaan@dezijlen.nl 
 
 
 
ZONDAG 7 JANUARI OECUMENISCHE DIENST, ONDERWERP: 
VOLTOOID LEVEN 

Voor deze zondag bereiden we een themadienst voor over 
het onderwerp “voltooid leven”. Niet om het laatste woord 
daar over te zeggen, dat kan ook helemaal niet, maar om 
met het perspectief van Simeon mee te kijken. Simeon is 
een oude man die de Messias verwacht. Zijn verhaal speelt 
na de geboorte van Jezus en sluit dus goed aan op het 
kerstverhaal. Ik ben op Simeon gekomen omdat Els van 
Wijngaarden, gepromoveerd op het onderwerp “voltooid 
leven” aan de Universiteit voor Humanistiek, zijn woorden 

als motto noemt boven één van haar hoofdstukken. (Els van Wijngaarden, Voltooid 
leven, blz 181 (ISBN 9789045033044) - van harte aanbevolen!) 
 
De dienst wordt op de bekende wijze met een gemengde groep voorbereid. In de 
week erna is er ook een gespreksavond in Kerkenheem over dit onderwerp (zie de 
gemeenteberichten van Damsterboord elders in dit blad). 
Na afloop staat de koffie klaar en hebben we allemaal gelegenheid om elkaar heil 
en zegen te wensen. Er is geen aparte nieuwjaarsreceptie. 
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ZONDAG 21 JANUARI, OECUMENISCHE DIENST IN EMMAÜSKERK 
Het is in de afgelopen jaren een mooie gewoonte geworden dat 
de protestantse wijkgemeente De Bron, de Rooms-Katholieke 
Walfriedgemeenschap en de protestantse gemeente 
Damsterboord samen een kerkdienst vieren in de week van het 
gebed voor de eenheid. 
 
 

Deze viering zal in 2018 op zondag 21 januari plaatsvinden in 
de Emmaüskerk.   
De week van het gebed voor de eenheid is een internationaal 
initiatief. Kerken overal over de wereld komen in oecumenisch 
verband bij elkaar in die week en volgen allemaal ongeveer 
dezelfde liturgie. In elk geval dezelfde lezingen, dezelfde 
opbouw; liederen verschillen van land tot land, al naar gelang 
van wat bekend is. 
 
De liturgie voor deze oecumenische vieringen wordt elk jaar 
samengesteld door een kerk ergens in één van de 
deelnemende landen. Dit jaar zijn dat kerken uit het Caribisch 
gebied. Ze kozen Exodus 15 als kerntekst, vanuit hun verlangen naar en vreugde 
om bevrijding. 
Als u de liturgie wilt inzien kunt u naar de website van de Raad van Kerken gaan: 
http://www.raadvankerken.nl/pagina/4427/week_van_gebed_2018 Daar vindt u ook 
nog meer informatie. 
 

 
 
Wij zijn blij dat het Emmaüskoor mee zal werken aan deze dienst. En wie voor deze 
gelegenheid mee zou willen zingen is daarvoor van harte uitgenodigd. Begin januari 
starten de repetities, u kunt zich aanmelden bij de dirigente: Hanneke Meijer, 
telefoon: 050-3181919  
of per e-mail: hannekemeijer@kpnplanet.nl . 
 
Graag tot ziens op 21 januari, 
de voorbereidingsgroep, 
Alberte van Ess, Lidy van Duijn, Mieke de Vries en Jan Wilts 
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ADVENTSPROJECT GEZAMENLIJKE KINDERNEVENDIENSTEN PKN 
DAMSTERBOORD & WALFRIEDGEMEENSCHAP 
 
Uitkijken naar het licht 
 
Een wereld vol van donker 
 
wacht op een spoor van licht 
 
vanuit de hemel vonkt er 
 
een ster, een goed bericht 
 
Ons adventsproject heet ‘uitkijken naar 
het licht’. Eerste advent beginnen we 
met een klein lichtje in het donker. Dat 
licht zal steeds sterker worden. In de 
kindernevendienst horen we verhalen over Johannes en Jezus. Zij zullen de 
mensen weer hoop geven. Op de vierde advent horen we een verhaal over de 
engel Gabriel die Maria bezoekt. Bij God is er een nieuw begin mogelijk. 

 
 
 
 
De projectverbeelding van deze weken bestaat uit 
een adventskrans, waarin iedere week een 
versiering komt te hangen. Zo wordt het elke week 
een beetje lichter en vrolijker. 
 
Wij zien jullie graag de komende adventstijd bij de 
kindernevendienst om samen met het project aan de 
slag te gaan! 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van lopend van 3 febr. t/m 4 
maart dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 jan. 2018 bij 
Margreeth Nagel, tel: 311 1260. 
Maar liever via e-mail: rotondevvkl@hotmail.com 
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Kerst 2017: Goed nieuws. 
 
Heeft u onlangs de reclame gezien? Die in de krant of bij het journaal? 
Ik bedoel de reclame van de Rabobank. 
De boodschap van die reclame luidt: 
“growing a better world together” 
Dat betekent zoiets als ”samen een betere wereld maken”. 
Genoeg voedsel voor iedereen. Goede medicijnen. 
 
In de reclame zien we opvallende mensen. 
Ze hebben verschillende kleuren: zwart, wit, bruin. 
Ze werken op het land of in een laboratorium ergens in de wereld. 
En met hun werk willen ze de wereld een betere plek maken. 
Dat is mooi. Prachtige beelden. Inspirerende teksten. 
En de Rabobank laat zich stiekem in het zonnetje zetten als een hele eerlijke en 
betrouwbare bank die dat wel regelt. Kan niet beter. 
 
Voor deze reclamecampagne heeft de bank een deskundig reclamebureau 
ingehuurd. 
Die moet de boodschap van de Rabobank zo gunstig mogelijk overbrengen. 
En die boodschap lijkt dat de Rabobank de wereld beter maakt, maar de verborgen 
boodschap is dat je je geld aan de Rabobank moet toevertrouwen, dat die bank je 
vertrouwen waard is. En het middel om je daartoe te verleiden zijn die 
reclamebeelden. 
 
Toen ik het de eerste keer zag, dacht ik: concurrentie voor de kerk! 
Want dat - op weg naar een betere wereld -  is toch ook de boodschap van de kerk. 
Die reclamecampagne heeft veel weg van een religieuze boodschap. 
(tussen haakjes: dat geldt voor veel reclame). 
Tjonge, zou de Rabobank dan toch voor elkaar krijgen wat niemand gelukt is: de 
honger in de wereld oplossen?  
Maar dat krijgt geen bank voor elkaar. De Rabobank ook niet. 
 
Toen ik het de tweede keer zag, dacht ik: wat ben ik blij met het kerstverhaal. 
Daarin vind je niks geen opschepperij. 
Dat gaat gewoon over een klein en kwetsbaar kind, 
zoals we allemaal begonnen zijn. 
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De boodschap van het kerstverhaal is dat Jezus geboren is. 
Hij brengt de wereld redding. 
 
Zolang een bank, of een farmaceutisch bedrijf, of een voedselproducent, of een 
winkelketen zegt dat ze de wereld komen redden, zou ik ze niet geloven. 
Ze brengen hun boodschap vooral om zichzelf te redden. 
En de bank waarover we het hebben, moest ook wel, na alle berichten over fraude. 
Ze zijn zelf het doel, alle mooie beelden alleen maar een middel om zichzelf aan te 
prijzen. 
 
Het evangelie brengt een ander verhaal. 
Het evangelie brengt het verhaal van Jezus. 
Voor hem is geen mens het middel. 
Voor hem is elk mens een doel. 
Elk mens, zelfs zonder geld om te beleggen bij een verantwoorde bank. 
 
Geld lost de wereldproblemen niet op. 
Elke zak met geld creëert een nieuw probleem. 
 
De boer in de reclamefilmpjes, de laborante, 
ze vormen een middel om mensen te verleiden naar die ene bank. 
De bank speelt een spel met hen. En met de reclamekijker. 
 
Ik denk dat het kerstverhaal daar dwars opstaat. Dat speelt geen spel. 
Geen belofte die je niet waar kunt maken. 
Alleen maar dit: 
stap van je troon af  
en wordt mens zoals God mens wordt. 
Laat nooit een mens een middel voor een hoger doel zijn; 
zoals God niet zichzelf, maar elk mens als doel heeft; 
kijk maar: in het midden ligt een kind te krijsen in een krib. 
Houd dat beeld maar voor ogen, 
een heel jaar lang, 
een leven lang, 
 
 
u allen gezegende kerstdagen gewenst, 
 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. 
 
 
afwezig 
Vanwege nascholing ben ik donderdag 18 
januari afwezig. Mijn nieuwe 
nascholingscyclus begint met de cursus 
“Angst en verlangen naar veiligheid”: meer  
informatie kunt u lezen op de website van 
de RUG: 

http://www.rug.nl/ggw/education/pao/courses/17-18/pao-cursus-angst-en-het-
verlangen-naar-veiligheid  
  
 
 
AUTOVERVOER 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
U kunt de volgende nummers bellen: 
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391 
G. Hielema tel: 06-51212565 
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Kerkdiensten 

zondag aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

zondag 
aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

3 december 2017 
1e advent 

10.00 uur 
Emmaüskerk 

ds. Jan Wilts 
oecumenische dienst; 
start adventsproject 
kindernevendienst 

10 december 
2e advent 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Lieuwe 
Giethoorn 

 

18 december 
3e advent 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts dienst van Schrift en Tafel 

24 december 
4e advent 

’s ochtends 
geen dienst 

  

24 december 
kerstavond 

20.30 uur 
dorpskerk 
Engelbert 

ds. Jan Wilts 

m.m.v. kinderkoor OBS 
De Driebond 

24 december 
kerstavond 

22.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
m.m.v. Vera Panman, 
soliste 

25 december 
kerstochtend 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts kerstdienst voor jong en 
oud 

7 januari 2018 
1e na Epifanie 

10.00 uur 
Emmaüskerk 

ds. Jan Wilts 

oecumenische dienst; 
thema: voltooid leven 
na afloop: koffiedrinken 
en gelegenheid om elkaar 
heil en zegen te wensen 

14 januari 
2e na Epifanie 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Lenze Lijzen  

21 januari 
3e na Epifanie 

10.00 uur 
Emmaüskerk 

Mieke de Vries, 
Lidy van Duijn, 
ds. Alberte van 
Ess en ds. Jan 
Wilts 

oecumenische dienst; 
week van het gebed voor 
de eenheid 
m.m.v. het Emmaüskoor 

28 januari 
4e na Epifanie 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

4 februari 
5e na Epifanie 

10.00 uur 
Emmaüskerk 

 oecumenische dienst R.K. 

 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
Advent 
De adventperiode begint op 3 december. In de oecumenische dienst starten we met 
het adventsproject. Het is een korte advent dit jaar. De vierde adventszondag is op 
24 december. Het leek ons in de kerkenraad wijs alleen de kerstavonddiensten te 
laten doorgaan. 
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Kerst 
Op kerstavond (24 december) zijn er twee kerkdiensten:  
> een vroege avonddienst in Engelbert om 20.30 uur. Net als vorig jaar is er weer 
een gelegenheidskinderkoor van OBS De Driebond. De Culturele Commissie zorgt 
voor de aankleding van de kerk. 
> om 22.00 uur is de late avonddienst in Noorddijk. Daar zingt als soliste: Vera 
Panman. Bekend van vorig jaar! We zijn blij dat Vera weer komt zingen. 
De Noorddieker Noabers brengen “hun” Stefanuskerk in kerstsfeer. 
In deze beide avonddiensten is er slechts  één collecte en die is bestemd voor 
Kinderen in de Knel. Meer hierover vindt u op de website van “Kerk in actie”. 
> Op kerstochtend (25 december) is er om 10.00 uur dienst in Noorddijk. Een 
vrolijke ontspannen kerkdienst voor jong en oud met een mooi kerstverhaal, 
voorbereid samen met de kindernevendienst. Vorig jaar kwamen er veel positieve 
reacties op deze opzet, we gaan er dit jaar mee verder. 
In alle drie diensten speelt onze eigen vertrouwde organist Gerard van Reenen. 
 
Epifanie 
De eerste zondag in het nieuwe jaar is zondag 7 januari. De dienst zal dan een 
themadienst zijn over “voltooid leven”. In de week daarop besteden we daar ook 
aandacht aan op een gesprekavond > zie hieronder. Meer informatie bij de 
algemene berichten aan het begin van dit blad. 
Andere diensten in deze periode waar het wat anders dan anders gaat is die op 
zondag 21 januari. Dan vieren we de week van het gebed voor de eenheid der 
kerken; een wereldwijde gebedsweek. We vieren de dienst samen met de 
Walfriedgemeenschap en wijkgemeente De Bron uit Beijum. De dienst is dit jaar in 
de Emmaüskerk. Ook hier: meer informatie in het begin van deze Rotonde. 
 
Gesprekskringen 
woensdag   6 december  11.00-12.30 uur  Bijbelkring Emmaüskerk 
woensdag   6 december  20.15-21.45 uur  Gesprekskring Kerkenheem 
donderdag 21 december  19.00 uur       Kerstfeest ’t Roer (in Kerkenheem) 
woensdag  10 januari     11.00-12.30 uur  Bijbelkring Emmaüskerk 
woensdag 10 januari     20.15-21.45 uur  Gesprekskring Kerkenheem 
 
 
KERKENHEEM: GESPREKSAVOND “VOLTOOID LEVEN” 

 
Op woensdag 10 januari zal het onderwerp van de 
gespreksgroep Kerkenheem “voltooid leven” zijn. Deze 
avond staat open voor iedere belangstellende. Kom 
gerust. 
Ons doel is een open en veilig gesprek over een 
onderwerp dat veel mensen bezig houdt: wanneer kan 

een leven “voltooid” heten en welke gevolgen verbinden we daaraan. We willen er 
echt een gespreksavond van maken. Dus kort wat informatie en dan veel ruimte om 
met elkaar te praten.  
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Dat doen we in groepen van ongeveer zeven mensen. Elke groepje krijgt een 
voorbereide gespreksleider. 
Op zondag 7 januari zal het onderwerp ook in de kerkdienst aan de orde zijn. U 
bent ook van harte uitgenodigd daar - als in elke dienst - om daar te komen. 
Kerkdienst en gespreksavond zijn uiteraard los van elkaar te volgen. 
 
wat        gespreksavond over “voltooid leven” 
wanneer    woensdag 10 januari, 20.15 uur - 21.45 uur 
waar       Kerkenheem 
 
namens de werkgroep pastoraat, 
Annie van Dam, Ellen Rigtering, Jan Wilts 
 
KERKENHEEM BOEKENPLANK 
We hebben, zoals u misschien weet, in Kerkenheem, een 
boekenplank met zogenaamde witte boeken. Dat zijn boeken die niet 
meer het bezit van iemand zijn, maar door iedereen kunnen worden 
meegenomen. Om te lezen, om door te geven, om terug te zetten op de plank, etc. 
Er wordt nu een tweede plank gemaakt, omdat er meer boeken beschikbaar zijn die 
belangrijk genoeg zijn voor iedereen die bij ons naar de kerk gaat of Kerkenheem 
bezoekt. 
Binnenkort komen er boeken die met de periode van Kerst te maken hebben en die 
u mee kunt nemen om door te lezen, voor te lezen, weer te lezen, door te geven 
etc. 
Belangrijk en interessant genoeg om eens een kijkje te nemen. 
U bent uitgenodigd! 
 
KERKGEBOUWEN PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
Op 17 oktober jl. heeft de gemeenteavond plaatsgevonden over het huidige en 
toekomstige gebruik van onze kerkgebouwen. Op deze avond heeft de kerkenraad 
een toelichting gegeven op het onderzoeksrapport van de PThU rond dit 
onderwerp, zijn de kosten en baten van de gebouwen gepresenteerd en er is een 
schets gegeven van het verdere verloop, ook met het oog op onze samenwerking 
met de Walfriedgemeenschap. 
 
Na deze presentaties is met de aanwezige gemeenteleden gesproken over de 
mogelijke opties. De bijdrage van deze avond heeft zwaar meegewogen in het 
uiteindelijke besluit van de kerkenraad om afstand te doen van de Emmaüskerk. Als 
kerkenraad begrijpen wij dat dit voor een aantal gemeenteleden een spijtig besluit 
is, maar wij hopen ook op begrip voor deze keuze.  
 
In de komende periode zal overleg plaatsvinden met het bestuur van de 
Hildegardparochie, met de Walfriedraad en met de beheercommissie. De 
kerkenraad wil graag benadrukken dat de keuze om afstand te doen van de 
Emmaüskerk in geen geval betekent dat wij ons terugtrekken uit de oecumenische 
samenwerking met de Walfriedgemeenschap. 



 14

BLOEMENGROET 
 
Ter bemoediging zijn de bloemen uit de kerkdienst gegaan naar 
mevr. A. Smoorenburg, dhr. E. van der Berg, dhr J. Zijlstra, mevr. 
G. ter Avest en dhr. F. Humbert. 
 

 
 
COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Werelddiaconaat/Wereldvoedseldag € 105,35     
Open Hof                      €   63,15 
Eigen diaconie                  €   83,35 
Voedselbank / oogstdienst         € 195,- 
Migrantenkerken                € 116,10 
 
 
ZORGBOERDERIJ KARDINGE (NOORDDIJK)  

Midden in het Groningse recreatiegebied 
Kardinge staat de zorgboerderij van Stichting 
Profila Zorg. Deze boerderij biedt 
dagbesteding aan mensen met een 
(verstandelijke) beperking, 
autismespectrumstoornis en/of psychiatrische 

problematiek.  
Werken staat centraal in dit dagbestedingsproject. De deelnemers worden dan ook 
beschouwd als medewerkers. Zij verrichten op de boerderij een grote variëteit aan 
zinvolle activiteiten. Ook verrichten zij diverse onderhoudswerkzaamheden in en 
rond het recreatiegebied Kardinge in samenwerking met Vereniging 
Natuurmonumenten.  
Werken op de zorgboerderij is waardevol en zinvol én bovendien een prima manier 
om mensen met een beperking te integreren in het arbeidsproces en in de 
maatschappij. Op de boerderij zijn groenten uit eigen moestuin, eieren van onze 
scharrelkippen of honing van imkerijen uit de buurt te koop. 
Wanneer het herfst of winter is wordt er meer binnen gewerkt. Er zijn creatieve 
middagen die ingevuld worden met verven, breien, bloemstukjes maken enz. 
Profila Zorg is dé landelijk werkende evangelische organisatie met inmiddels 40 jaar 
ervaring, die zorg en begeleiding biedt aan volwassenen en kinderen met een 
(verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische 
problematiek. Ook biedt Profila Zorg wonen en begeleiding aan mensen die met 
Justitie in aanraking zijn geweest. 
De boerderij is geopend op maandag tot en met donderdag van 09:00 - 16:00 uur 
en op vrijdag van 09:00 - 12:00 uur. Op deze tijden bent u welkom om een kijkje te 
komen nemen op de boerderij en/of een rondleiding te krijgen. In de avonden en 
weekenden is de zorgboerderij gesloten voor publiek. Het wordt op prijs gesteld als 
u zich even meldt bij een van de begeleiders.      
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NATUURWERKDAG BEGRAAFPLAATS MIDDELBERT SUCCES 

 
 Bijschrift bij de foto: Deze vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat het kerkhof in 
Middelbert een opknapbeurt heeft gehad. 
 
De Kerkrentmeesters van Damsterboord hebben het aanbod van 
Landschapsbeheer Groningen om op de Natuurwerkdag 2017 extra onderhoud te 
plegen aan het kerkhof rond de Martinuskerk in Middelbert met beide handen 
aangegrepen. En niet zonder succes.  
Op zaterdag 4 november bleek dat zich 12 mensen hadden aangemeld. Onder 
leiding van onze beheerder Martijn van Dijken gingen zij aan het werk. Takken 
opruimen, bladeren (heel veel) aanharken en afvoeren, onkruid wieden, grafstenen 
schoonmaken, enz. Gelukkig hadden we er goed weer bij. En je merkte dat de 
mensen het leuk vonden om zo met elkaar aan het werk te zijn. Er waren mensen 
vanuit onze eigen gemeente maar ook nog meer mensen van buiten de gemeente. 
De werkgroep Kerkermeesters zorgde voor koffie en een lunch. Al met al een 
geslaagde natuurwerkdag die voor herhaling vatbaar is. Vanaf deze plaats dank 
aan alle vrijwilligers die er waren. 
 
Douwe Hollenga vz. Kerkrentmeesters Damsterboord 
 
SAM’S KLEDINGACTIE 

De kledingactie is dit jaar op 7 oktober gehouden in de 
Emmauskerk, en heeft 220 kilo kleding opgebracht. Dat zijn 35 
volle zakken.   
De opbrengst van de kleding is bestemd voor bestrijding van de 
honger voor Zuid-Soedan. 
Ieder die aan de actie heeft bij gedragen wordt hartelijk bedankt! 
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ONTMOETINGSMIDDAG KERK IN 
MEERSTAD MET ALS THEMA SINT 
MAARTEN 
 
Afgelopen zondag 5 november is er voor de 
inwoners van Meerstad weer een creatieve 
ontmoetingsmiddag georganiseerd in 
Meerstad in de samenwerkingsschool Meeroevers. Samen met de Protestantse 
gemeente Scharmer-Harkstede, GKV Harkstede-Meerstad  en inwoners van 
Meerstad hebben we deze middag voorbereid. Het thema was deze keer Sint 
Maarten. 
 
Om 13.30 uur stond alles klaar en konden we beginnen. Het is altijd weer spannend 
wie er op af komen, maar langzaam maar zeker druppelden de mensen binnen. 
Eerst was er inloop met koffie, thee, limonade en wat lekkers. De kinderen konden 
zich laten schminken, er liepen al snel een paar prachtige prinsesjes rond. Daarna 
trad de jeugdband Holy Fire uit Harkstede op in de grote zaal en kregen we uitleg 
over de verschillende workshops. Men kon kiezen uit een speurtocht door de wijk 
voor de 10+ jeugd met een app op de smartphone; een theaterworkshop of 
knutselen. Maar we konden ook met elkaar in gesprek aan de hand van fototaal.  
Vol enthousiasme ging iedereen aan de slag.  
 
Na een uur was iedereen wel zover dat we konden verzamelen in de grote zaal, 
waar het resultaat van de workshops samenkwam in een soort viering. Dit 
gebeurde aan de hand van het verhaal over de mantel van Sint Maarten en werd 
muzikaal ondersteund door  Holy Fire. 
Hierbij ging het niet om het verhaal dat Sint Maarten zijn mantel deelde, maar 
vooral wat er daarna met de mantel gebeurde. De bedelaar deelde zijn mantel 
namelijk verder met anderen die het ook heel erg nodig hadden. Dit werd prachtig 
uitgebeeld door deelnemers  van de theaterworkshop, waaronder ook een paar 
hele jonge spelers. 
De mantel van Sint Maarten was versierd door de knutselgroep en hing voor in de 
zaal. 
Holy Fire trad nog op en sloot de viering af met het prachtige nummer “Mag ik dan 
bij jou” van Claudia de Breij. 
 
Hierna was er fris en chips en werd er volop nagepraat 
Als u dit leest hebben we inmiddels de middag geëvalueerd en een nieuwe datum 
voor de volgende ontmoetingsmiddag vastgelegd.  
 
(zie ook de foto’s op blz. 17) 

 
Annie van Dam, werkgroep pastoraat 



 17  

De theatergroep in actie 

Optreden van Holy Fire  Het verhaal 

De jeugd op pad voor de speurtocht Fototaal 

Napraten 
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BERICHT UIT DE BED-BAD-BROOD-OPVANG IN GRONINGEN 
 
“Wie maakt onze kleren?” INLIA weet het antwoord: Sa’ir. 
 
Zondag Met Lubach gezien? “Wie maakt onze kleren?” vroeg presentator Arjen 
Lubach van de satirische nieuwsshow zich af - in een item over kinderarbeid, 
onveiligheid, lage lonen en andere misstanden in de internationale kledingindustrie. 
Bij INLIA, in de BBB+ in Groningen, weten we het antwoord: Sa’ir.  
Dat is te zeggen: Sa’ir maakte onze kleding. Vanaf zijn dertiende. Eerst in Pakistan, 
daarna in Iran en het laatst – tot een jaar geleden – in Turkije. Je moet wat, als je 
illegaal bent. Iets verdienen, hoe weinig ook, om te kunnen eten. Uren, uren en 
uren achtereen werken, in bedompte ruimtes. Daglicht komt er niet vaak aan te pas, 
evenmin als airco in de hitte of verwarming in de kou.  
Zeker, zegt Sa’ir, het waren lange dagen. Maar ach: dat scheelt tijd op straat. In 
Turkije waren de omstandigheden iets beter, de dagen waren bijvoorbeeld minder 
lang. Hoe lang? Sa’ir maakt een wegwerpgebaar; onbelangrijk om het nu nog over 
te hebben. Belangrijker was voor hem dat hij zo tenminste collega’s had. “Dan ben 
je niet alleen.” 
Sa’ir is een jonge Rohingya, 21 jaar oud. Zijn ouders zijn Myanmar ontvlucht toen 
hij nog een baby was. Ook toen werd de Rohingya-minderheid in het land al 
vervolgd. Het gezin woonde eerst jaren in een vluchtelingenkamp in Bangladesh. 
Van daaraf ging Sa’irs tocht verder naar India, Pakistan, Iran, Turkije en uiteindelijk 
via Griekenland naar Nederland. Door illegaliteit steeds gedwongen verder te 
trekken, op zoek naar een gewoon, normaal bestaan.  
Al in Bangladesh stierven zijn beide ouders. Sa’ir had een broer, maar op de 
verdere tocht verloren de broers elkaar uit het oog. Er is nog een oom, maar ook 
die is al lang uit het zicht. En nu hoopt hij in Nederland een legaal bestaan op te 
bouwen, met nieuwe mensen om zich heen. Nederlanders, Rohingya, andere 
nationaliteiten; het maakt hem niet uit. “Als je het maar fijn maakt met elkaar.” 
Maar het is nog allerminst zeker dat Sa’ir zich hier zal kunnen vestigen: hij is in 
eerste instantie afgewezen. De IND gelooft niet dat hij Rohingya is. Ondanks een 
brief van de Rohingya gemeenschap in Nederland die bevestigt dat dit echt zo is. 
Sa’ir heeft al zijn hoop gevestigd op de lopende rechtszaak. Die zou binnen 
afzienbare tijd uitsluitsel moeten geven. Dan zullen we u opnieuw berichten over uw 
voormalige kleermaker.  

KOPIJ INLEVEREN:  
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 febr. t/m 4 maart 2018 
dient u de kopij ingeleverd te hebben hebben vóór vrijdag 19 jan. 2018 bij  
dhr. Alberts, Dragonstraat 44, 9731 JM, tel. 5424281.  
Maar liever via e-mail: kopij@damsterboord.nl  
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UITNODIGING KENNISMAKINGSAVOND DAMSTERBOORD 
 
voor alle leden en belangstellenden die sinds 2015 nieuw zijn komen wonen 
in onze gemeente 
 
Op maandag 15 januari 2018 bieden we de gelegenheid om nader kennis te maken 
met Damsterboord. Alle belangstellenden zijn daarvoor van harte uitgenodigd. 
  
Wanneer: maandagavond 15 januari 2018 
Tijd: 20.00 uur  Plaats: Kerkenheem, 
Noorddijkerweg 14  
(ingang via het kerkpad; nummer 16)  
 
Op deze avond willen we op een informele, 
creatieve manier met elkaar kennis maken.  
De avond duurt tot ca 21.30 uur en staat onder 
leiding van ds. Jan Wilts, samen met enkele 
mensen van de welkomstcommissie. Als u iemand 
mee willen nemen, een partner, vriend of vriendin: 
ook van harte welkom. 
 
Als u verhinderd bent op 15 januari, maar wel 
interesse hebt in een kennismakingsavond, laat het 
ons ook even weten. Misschien kunnen we op een 
andere datum nog een avond plannen. 
 
 
 
 
Wij verzoeken u zo mogelijk vóór 8 januari 2018 aan te melden via de mail naar 
janwilts@damsterboord.nl - en daarbij aan te geven: 

* naam 
* aantal personen 
* telefoonnummer 
* e-mailadres 

 
 
Wanneer u niet kunt komen maar wel interesse hebt voor een andere datum, 
vinden we het fijn als u ook reageert. We kijken dan naar een alternatieve 
mogelijkheid.  
Graag tot ziens! 

met vriendelijke groet, 
namens de welkomstcommissie 

Wieke van der Goot en Carola van Hof, 
ds. Jan Wilts 
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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 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. 
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VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP 
Datum Tijd Viering Voorganger 

3 december 
Emmauskerk 

10.00 uur Oecumenische viering ds. Jan Wilts 

10 december 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastor Arjen Jellema 

17 december 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Dienst o.l.v. 
parochianen 

m.m.v. het Emmauskoor 

 
24 december 
Emmauskerk 

 
 
19.00 uur 

Gezinsviering 

pastor Hilda van 
Schalkwijk 
m.m.v. koor Ala Kondre 

24 december 
Emmauskerk 

22.00 uur Kerstnachtmis 
pastor Hilda van 
Schalkwijk 
m.m.v. het Emmauskoor 

25 december 
Emmauskerk 11.15 uur Kerstmis 

pastor Arjen Jellema 
m.m.v. het Emmauskoor 

31 december 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord en 
communieviering 

pastor Peter Vos 

7 januari 
Emmauskerk 

10.00 uur 
Oecumenische viering 

thema: voltooid leven 

ds. Jan Wilts  
na afloop: koffiedrinken en 
gelegenheid om elkaar heil 
en zegen te wensen 

14 januari 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastor Arjen Jellema 

21 januari 
Emmauskerk 

10.00 uur 
Oecumenische viering 

Week van het gebed 
voor de eenheid 

Mieke de Vries, Lidy van 
Duijn, ds. Alberte van Ess, 
ds. Jan Wilts  

m.m.v. het Emmauskoor 

28 januari 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord en 
communieviering 

pastor peter Vos 

4 februari 
Emmauskerk 

10.00 uur Oecumenische viering  

 
GEEN KINDERKERSTVIERING TWEEDE KERSTDAG 
Helaas blijkt het niet mogelijk om op Tweede Kerstdag dit jaar een 
Kinderkerstviering te organiseren. 
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ZIEKTE PASTOR HILDA VAN SCHALKWIJK 
Zoals u misschien al heeft gehoord is onze (eerst aangewezen) pastor, Hilda van 
Schalkwijk, ziek. Dat is op de eerste plaats voor haar erg vervelend. Natuurlijk 
wensen we haar een voorspoedige beterschap en veel sterkte. 
Voor de Walfriedlocatie en de hele parochie heeft dit gevolgen. Op dit moment is 
nog niet te zeggen hoe het rooster van de diensten voor de parochie en de locaties 
uit zal pakken. Zeker met Kerstmis in het verschiet is dit een zorgelijke zaak. We 
zullen u op de hoogte houden via onze speciale digitale nieuwsbrief. 
Krijgt u deze nieuwsbrief (nog) niet dan kunt u zich alsnog aanmelden. Kijkt u 
daarvoor op de website van de Hildegardparochie, www.hildegardparochie.nl  
 
 
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

13 december  20.00 uur Walfried-raad 

21 december 10.00 uur Kerstpakketten gereedmaken  

5 januari  19.00 uur Nieuwjaarsreceptie Walfriedgemeenschap 

13 januari  10.00 uur Herhalingscursus reanimatie 

24 januari  10.30 uur Werkgroep administratie en bestuur 

27 januari 10.00 uur Bezinningsdag Walfried-raad 

 
 

Het jaar loopt alweer ten einde en dan maakt de 
penningmeester altijd de balans op. Graag laat hij 
weten dat de actie KERKBALANS dit jaar bijna 

aan de verwachting heeft voldaan.  
Het blijkt dat er mensen zijn die hun toezegging voor 2017 (nog) niet hebben 
voldaan. Daarom deze oproep om nog even na te gaan of u uw bijdrage heeft 
voldaan. Het is eigenlijk onnodig om te zeggen dat we elk bedrag, hoe klein ook, 
hard nodig hebben om onze Walfriedgemeenschap draaiend te houden. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 2018 alweer gestart. Half januari ontvangt u 
de nieuwe brochure kerkbalans weer. In het volgend nummer van Rotonde/Vierkant 
komen we hier op terug. 
Mogen we voor dit jaar ook weer op u rekenen zodat we het toegezegde bedrag 
weer kunnen ontvangen en we de begroting weer sluitend kunnen maken? 
Alvast bedankt!! 
 
Namens Frans Haverkort (kerkbalans) en onze budgethouder Ronald van 
Nimwegen, Jan van den Hende, secr. Walfried-raad 
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VIERINGEN ONDER LEIDING VAN PAROCHIANEN 
 
In de Walfriedgemeenschap bestaat bijna vanaf het begin een d.o.l.p-groep: een 
werkgroep voor vieringen onder leiding van parochianen. Ook de 
Jozefgemeenschap en de Salvatorgemeenschap kennen zo’n werkgroep. In de 
Nicolaasgemeenschap proberen we opnieuw zo’n werkgroep op te richten en ik heb 
goede hoop dat het gaat lukken. 

 
Over iets meer dan een jaar zal pastor Hilda van 
Schalkwijk met emeritaat gaan en een half jaar daarna ik. 
Samen zijn wij goed voor 1,6 fte. Het is nog te vroeg om 
iets over de opvolging te zeggen, maar laten wij er 
rekening mee gaan houden dat de 1.6 fte niet weer 
helemaal ‘ingevuld’ kan gaan worden. Dat zal gevolgen 
hebben voor de parochie en het pastoresteam. Het 
probleem is concreet te maken met deze vraag: Hoe vullen 
we het liturgierooster in als er niet drie maar bijvoorbeeld 
twee pastores beschikbaar zijn? Dat gaat erg moeilijk 
worden. 
 

 
Voor de locaties zijn werkgroepen van parochianen die 
voorgaan in de liturgie onmisbaar. Ze zijn niet alleen een 
noodoplossing! Een gemeenschap kan liturgie vieren als er 
een pastor is. Zo is de situatie nu. Je kunt ook een andere 
invalshoek kiezen: een gemeenschap is er 
verantwoordelijk voor dat er liturgie gevierd kan worden. 
Daarvoor kan zij een beroep doen op een pastor of op 
leden van de gemeenschap zelf. Dus een werkgroep geeft 
uitdrukking aan de verantwoordelijkheid van de 
gemeenschap zelf. 
 

 
Nieuwe leden die de werkgroepen willen versterken zijn van 
harte welkom. Natuurlijk zoeken we mensen die een 
overweging kunnen houden. Maar er zijn ook andere taken 
bij de voorbereiding en bij het voorgaan. 
We willen in 2018 een cursus liturgie geven voor nieuwe 
leden, maar ook voor hen die belangstelling hebben en nog 
niet weten of zij wel tot een werkgroep willen toetreden! 
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marian 
Bouman of Lexia Koch of met mij: vos.p@planet.nl of tel. 
537 02 30. 

pastor Peter Vos 
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NIEUWJAARSRECEPTIE WALFRIED GEMEENSCHAP 2018 
 
Op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 19.00 uur houden we onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie. We hebben weer mensen 
bereid gevonden om te zorgen voor een lekker drankje en een 
hapje, zodat we elkaar weer alle goeds toe kunnen wensen bij 
de start van het nieuwe jaar. We rekenen op u allen. 
 

 
 

 
 
 
OPZEGGING GEZAMENLIJK EIGENDOM EMMAUSKERK DOOR PKN 
GEMEENTE DAMSTERBOORD. 
  

Het parochiebestuur en de Walfried-raad hebben van 
Damsterboord een brief ontvangen over het besluit 
omtrent de keuze voor hun kerkgebouw. Dat is de 
Stefanuskerk in Noorddijk geworden. Dat betekent dat 
er contractueel een periode van twee jaar vooraf gaat 
aan de scheiding van het gezamenlijk bezit van de 
Emmauskerk. Binnenkort zullen PKN gemeente 
Damsterboord en de besturen van de Hildegardparochie 
en de Walfriedlokatie bij elkaar komen om van 
gedachten te wisselen hoe e.e.a. geregeld moet 

worden. Damsterboord benadrukt in de brief dat het uittreden uit de Emmauskerk 
niet betekent dat zij zich terugtrekken uit de oecumenische samenwerking met de 
Walfriedgemeenschap. 
  
Zie ook op blz.13  van deze Rotonde in het gedeelte van PKN Damsterboord de 
uitleg over deze keuze. 
  
De komende twee jaren zal er voor beide geloofsgemeenschappen weinig 
veranderen. 
We zullen u steeds op hoogte houden van de vorderingen van het overleg. 
  
 
  

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND:  
De koffieochtend is op dinsdag 2 januari 2018.  
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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BEZOEK VAN DE BISSCHOP AAN DE HILDEGARD 
VAN BINGENPAROCHIE 
 
Op 31 oktober heeft de bisschop een kennismakingsbezoek 
gebracht aan onze parochie. Hij wilde graag niet alleen de 
vier locaties bezoeken, maar ook iets zien van de omgeving 
van de locaties. Zo is de bisschop in de buurt van onze 
Walfried locatie op bezoek geweest bij de voedselbank aan 
de Ulgersmaweg. 
 
Daarna heeft de Walfried-raad hem ontvangen. 
We hebben uitgebreid met de bisschop gesproken over onze heel bijzondere 
gemeenschap. Al bij de oprichting van de parochie was een pastoraal werker 
aangesteld om de parochie te leiden. Vanaf het begin is er samengewerkt  met 
verschillende andere geloofsgemeenschappen. De oecumene was toen groeiend 
en bloeiend. Ook delen we het kerkgebouw met de PKN gemeente Damsterboord. 
In de tijd van pastor Dirk ten Dam heeft de parochie altijd een eigen progressieve 
koers gevaren, wat door het bisdom niet altijd in dank werd aangenomen. Zo zijn 
we een gemeenschap geworden die elke maand een oecumenische dienst en een 
dienst onder leiding van parochianen heeft. We hebben in het gesprek nog eens 
benadrukt dat we erg blij zijn met onze liturgiegroep en de samenstelling van het 
pastorale team met twee pastoraal werkers en een priester. 
 
Aan het einde van gesprek hebben we de bisschop nog gevraagd of hij in de 
nalatenschap van bisschop De Korte onze brief van februari 2016 heeft gezien. Het 
was hem niet direct bekend. Gelukkig (!) hadden we een extra brief bij ons en 
konden deze de bisschop meteen overhandigen. Als afsluiting hebben we nog een 
rondje door het kerkgebouw gemaakt. 
 
Binnen een week hadden we al een reactie van de bisschop op onze brief. De 
Walfried-raad zal op de vergadering van 15 november inhoudelijk over de brief van 
gedachten wisselen. We zullen u als Walfried gemeenschap op de hoogte houden 
van onze gedachten en deze zeker te zijner tijd aan u voorleggen. 
 
 
Jan van den Hende, secretaris Walfried-raad 
 
 
 
 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 febr. t/m 4 maart 2018 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 19 jan. 2018 bij Tini van Rein, 
06-34948601. Maar liever via e-mail: kopijwalfried@gmail.com  
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KERSTCONCERT IN DE KAPEL 

 
Op zaterdag 16 december 2017 is het de jaarlijkse traditie van het Nicolaaskoor uit 
Haren om het Kerstconcert te verzorgen in de kapel van het RK Kerkhof Groningen.  
 
Dit jaar heeft het concert als thema: 300 jaar kerstvloed 1717-2017.  
 
Op Kerstavond 1717 overstroomde het zeewater de noordwestelijke Europese 
kuststreken met als gevolg 13.000 slachtoffers. Deze grote natuurramp staat 
centraal in de verhalen, die we tussen de (kerst)liederen kunnen horen. De 
bekende kerstliederen kunt u meezingen en verder kunt u genieten van de 
uitstekende akoestiek van deze Cuypers kapel, die dit concert ondersteunt.  
Om 15.00 uur begint het zingen en na een klein uur kun u volgens traditie in de aula 
glühwein drinken. Na afloop is de mogelijkheid voor een donatie. 

 
De ingang van het kerkhof vindt u aan het begin van de Papiermolenlaan tussen de 
‘witte’ notariskantoren en Ringweg-Zuid aan de Hereweg.   
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KERSTPUZZEL 
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DRIE WIJZEN UIT HET OOSTEN 


