ROTONDE
Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-UlgersmaborgOosterhoogebrug-Ruischerwaard-RuischerbrugNoorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert
-------------------------------------------------------------------------------------------------JAARGANG 47, NR. 2
4 februari t/m 3 maart 2018

Weerspiegeling van het evangelie van de eerste zondag van de vasten (Mt 4: 1-11)
We hebben allemaal te maken met verleidingen, groot of klein. Bij Jezus was het
niet anders.
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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.ni
Rotonde blijft ook in zijn
papieren vorm bestaan.
U kunt ook beide versies
ontvangen. Wilt u
voortaan alléén de
digitale versie, meldt u
dan af voor de papieren
Rotonde via een mail
naar admrotonde@live.nl
o.v.v. opzeggen +
uw naam + adres.

LEZINGEN/ EREDIENSTEN
Zondag 4
febr. 2018
5e na Epifanie
Zondag 11
febr. 2018
6e na Epifanie
Woensdag 14
febr. 2018
Aswoensdag
Zondag 18
febr. 2018
1e van de 40
dagen
Zondag 25
febr. 2018
2e van de 40
dagen
Zondag 4
maart 2018
3e van de 40
dagen

2 Koningen 4, 1821
(22-31) 32-37
(1 Korintiërs 9, 1623)
2 Koningen 5, 1-3
(4-8) 9-15b
(1 Korintiërs 9, 2427)
Jesaja 58, 1-10
2 Korintiërs 5,20 6,10
Genesis 9, 8 – 17
1 Petrus 3, 18 - 22

Marcus 1,
29-39

1 Koningen 19, 9 –
18
Petrus 1, 16 - 21

Marcus 9,
2 - 10

Exodus 20, 1 – 17
Romeinen 7, 14 25

Johannes 2,
13 – 22 (25)

Marcus 1,
40 - 45
Matteüs 6,
1-6.16 - 21
Marcus 1,
12 - 15

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

Collectes
Hierbij de opbrengst van de collectes van de
oecumenische diensten van;
3 december 2017.:
Voedselbank Stad Groningen
Oecumenische Aktiviteiten
7 januari 2018.:
Inlia
Oecumenische aktiviteiten
21 januari 2018.
Wilde Ganzen
Oecumenische Aktiviteiten

€ 136,25
€ 62,85
€ 102,27
€ 61,96
€ 197,32
€ 124,40

Alle gevers worden bedankt voor hun bijdragen
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Beatrice de Graaf, “Heilige strijd”
Voor veel van de lezers van dit stukje zal Beatrice de Graaf een bekende naam zijn.
Ze zit geregeld aan tafel bij praatprogramma’s als “De wereld draait door” of
“Nieuwsuur”. Ze zit daar als deskundige, met name op het gebied van terrorisme.
De Graaf is verbonden aan de Universiteit van Utrecht als hoogleraar internationale
betrekkingen.
Beatrice de Graaf komt er ook helder voor uit dat ze belijdend lid is van de
Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit die betrokkenheid heeft ze in het najaar een
boek geschreven over het verlangen naar veiligheid. Het boek heet “Heilige strijd”.
In het boek verbindt ze haar professionele inzichten als wetenschapper met haar
geloofsovertuiging. Aan die geloofsovertuiging geeft ze ook een eigen theologische
onderbouwing.
Het is een dapper boek. Ook al is de theologische onderbouwing niet het sterkste
deel, het boek is een moedige poging van een niet-theoloog om wat haar gelovig
beweegt te verantwoorden. Ik vind het om twee redenen dapper. De eerste is dat
De Graaf het thema “veiligheid” met dit essay open en helder in kerkelijk verband
naar voren brengt. Het is een belangrijk thema, waar ook veel kerkleden zorgen
over hebben. Maar hoeveel aandacht krijgt het in de kerken? In preken, in
gesprekken, in tijdschriften? Laten we het niet teveel aan de media over - en
spreken we er te weinig vanuit ons gelovig verstaan over?
De tweede reden waarom ik het een dapper boek vind, is de volgende. De Graaf
wijst duidelijk de valkuilen aan van de veel gedeelde mening dat onze veiligheid
ernstig in gevaar is. Ze noemt drie valkuilen: veiligheidsdenken wil graag greep op
“alles” hebben, dat maakt het totalitair (1); het is onverzoenlijk, de ander lijkt al
gauw de belichaming van het kwaad (2); en het voortdurend beklemtonen van
bedreigde veiligheid werkt juist onveiligheid in de hand en maakt ons kwetsbaar (3).
Waar de samenleving om een resoluut antwoord vraagt, valt ze snel in deze kuilen.
Daar stelt De Graaf een gelovig inzicht tegenover dat een andere weg voor wijst.
Eigenlijk zijn haar antwoorden vanuit dat gelovig inzicht heel helder:
veiligheidsbeleid verlost ons niet, dat doet God. Leef vanuit de gelovige notie dat
God het kwade overwint (1). Straf en vergelding realiseren geen veiligheid, die kan
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alleen door verzoening en omkeer komen. Leef vanuit de gelovige notie dat het
oordeel bij een genadige God ligt (2). En het derde: veiligheid is niet het hoogste
goed, maar kwetsbare mensen. Leef vanuit de gelovige notie dat in Gods Rijk de
minste voorgaat (3).
De gelovige weet ervan dat in God het kwaad begrensd is - hoe dan ook en met
alle vragen die daar bij horen.
Het kwaad is begrensd. Dit essay is een persoonlijk pleidooi om dat besef vanuit
kerken in de samenleving levend te houden.
een hartelijke groet voor u allen, ds. Jan Wilts
P.S.
gegevens boek
Beatrice de Graaf, Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het
kwaad.
Utrecht (Uitgeverij Boekencentrum) 2017. Het boek is aanwezig in de openbare
bibliotheek. Ook de bibliothecaris van de Emmaüskerk overweegt het aan te
schaffen. Geeft u haar gerust uw belangstelling door:
Ineke Siersema, inekesiersema@gmail.com
themabijeenkomsten
De commissie themabijeenkomsten verzorgt drie avonden over dit onderwerp, zie
elders in dit blad.

Oproep Bezorgers gezocht
Wij zijn voor de bezorging van de Rotonde dringend op zoek naar een bezorger
voor de wijk Oud Ruischerbrug en een paar adressen in de Waard.
Verder zijn wij op zoek naar mensen die zich als reserve op willen geven.
Het is de bedoeling dat deze mensen incidenteel kunnen invallen, bij ziekte of
vakantie. van onze vaste lopers.
Aanmelden kan bij;
Margreeth Nagel
admrotonde@live.nl
telefoonnummer 050-3111260
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INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK
De interkerkelijke bibliotheek is elke donderdagavond en elke
eerste zondag van de maand open voor het uitlenen van
boeken.
Donderdags van 19.30 tot 20.30 uur en op de zondag na de
oecumenische dienst van 10 uur. Uitgezonderd de
schoolvakanties, Witte Donderdag en Hemelvaartsdag.
U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken.
Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de
boekentafel van de eerste zondag van de maand na de
oecumenische dienst.

Voltooid leven, Els van Wijngaarden,
In dit boek spreekt, Els van Wijngaarden, ( docent aan de
universiteit voor de humanistiek) met ouderen, die hun leven
voltooid achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch
ziek zijn, lijden ze aan het leven en hebben ze het gevoel
dat ze domweg zitten te wachten op de dood. In dit boek
worden verschillende oorzaken beschreven: existentiële
eenzaamheid, maatschappelijk uitgerangeerd zijn, jezelf
verliezen en bestaansmoeheid. En aan het einde tenslotte
de vraag hoe vrij is de keuze voor het levenseinde en/of dat
samen kan??
Een uitgave van AtlasContact, november 2016

Kaarten
Afgelopen jaar hebben we weer kaarten gemaakt met ons groepje. Dit doen we nu
al 25 jaar. De opbrengst €164,- gaat naar de World Granny's.
De kaarten maken we voor de bezoekersgroep en gaan dus naar de ouderen van
onze gemeente. En een enkele keer maken we nog kaarten in opdracht. Wilt u ook
nog kaarten, vraag het dan aan een van ons. Liesbeth Collins, Annie Oostland,
Jannie de Vries, Coby Bos en Joke van Dijken

Commissie Pastoraat
Verstandelijk Gehandicapten Groningen.
Hierbij sturen we u de data voor 2018 van de kerkdiensten voor mensen met een
verstandelijke beperking in de stad Groningen en omgeving.
In deze tijd hebben veel mensen behoefte aan een plaats waar ruimte en aandacht
is voor hun problemen en waar ze terecht kunnen met hun zorgen. In deze diensten
is er altijd tijd en belangstelling voor iedereen.
De diensten worden gehouden volgens een vast stramien met vaste voorgangers.
Voor veel bezoekers is dit plezierig, zij voelen zich thuis in deze diensten. De
diensten zijn in vorm traditioneel, maar de inhoud is afgestemd op de bezoekers en
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er is een actieve inbreng voor de bezoekers bij de het gesprek over het thema uit
de bijbel.
Bij de voorbeden is er voor iedereen gelegenheid om naar voren te komen om een
verzoek voor een voorbede te doen en om daarna een kaarsje aan te steken.
Na de dienst is er altijd koffie en gelegenheid om na te praten.
Iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt krijgt ongeveer een week voor de
dienst een kaartje als herinnering. Dat werkt goed, zonder deze kaartjes zouden de
diensten vaak vergeten worden.
Daarom doen we dan ook een beroep op u. U krijgt deze brief en de data omdat u
regelmatig of te maken hebt met onze bezoekers of omdat u in de gelegenheid bent
de info te verspreiden.
Graag verzoeken wij u dus om de data, steeds kort voor de betreffende zondag,
bekend te maken.
Niet alleen verstandelijk gehandicapten, maar ook anderen zijn van harte
uitgenodigd om onze diensten eens mee te maken.
Met vriendelijke groet,
Commissie pastoraat
verstandelijk gehandicapten Groningen

De kerkdiensten worden 5 keer per jaar gehouden, steeds op de derde zondag van
januari, maart, mei, september en november. Een enkele keer wordt hier van
afgeweken.
Het adres is: De Fontein, Eikenlaan 255 in Groningen.
De diensten beginnen om 15.00 uur.
De data voor 2018 zijn:
21 januari (Ds. J. Wilts)
18 maart (Ds. J. Wilts)
20 mei (Ds. E.J. Veldman), avondmaal
16 september (Ds. E.J. Veldman)
18 november (Ds. J. Wilts)

7

Kindernevendienst
Project veertigdagentijd en Pasen 2018
‘Ik zorg voor jou’
In de veertigdagentijd lezen we
verhalen over Jezus die op
weg gaat naar Pasen. Het
thema dat we daarbij gekozen
hebben is: Ik zorg voor jou.
Jezus maakt op weg naar
Pasen moeilijke dingen mee.
Hij wordt op de proef gesteld in
de woestijn, hij ziet handelaars
op het tempelplein, hij weet dat
mensen hem naar het leven
staan. Maar bij al die dingen is
Jezus niet alleen. God zorgt
voor hem. Er zijn engelen bij
Jezus in de woestijn, Mozes en
Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de
donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor
iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te
geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo kunnen wij
ook voor elkaar zorgen.
Palmpasen
Zondag 25 maart is het Palmpasen. Zaterdag 24 maart om 16:00 uur gaan we in
de Emmaüskerk Palmpasenstokken maken. Iedereen tot 12 jaar is welkom en
ook ouders om de kinderen mee te helpen. Neem wel één euro mee, als statiegeld
voor de stok. Je krijgt het weer terug als je de stok inlevert.

Soberheidsmaaltijden
Uitnodiging voor het deelnemen aan de soberheidsmaaltijden met
aansluitend korte vespervieringen ter gelegenheid van de veertigdagen tijd.
Op de woensdagen 7, 14 en 21 maart a.s. in de Emmauskerk.
Aanvang 18.00 uur tot 19.30 uur Hartelijk welkom.
Opgeven: in de hal van de kerk op het aanmeldingsbord.

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 maart t/m 31 maart 2018 dient u
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 februari bij: Tini van Rein,
tel. 06 34948601
Maar liever via e-mail: rotondevvkl@hotmail.com
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PROTESTANTSE GEMEENTE
DAMSTERBOORD
EMMAÜSKERK
STEFANUSKERK
MAARTENSKERK

Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts
telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag,
woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15
uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden
kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat
inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.
e-mailadres: janwilts@damsterboord.nl
ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of
woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis
opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.
vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.
Kerkdiensten

rooster kerkdiensten
zondag
aanvang en kerk

voorganger

informatie

Pastor Hilda
van
Schalkwijk
ds. Jan Wilts

oecumenische dienst

Schrift en Tafel
begin 40-dagentijd;
gemeenteberaad over
werkplan eredienst

4 februari
vijfde van
Epifanie
11 februari
zesde van
Epifanie
18 februari
invocabit

10.00 uur
Emmaüskerk

10.00 uur
Stefanuskerk

ds. Jan Wilts

25 februari
reminiscere
4 maart
oculi

10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Emmaüskerk

ds. Ynte de
Groot
ds. Jan Wilts

10.00 uur
Stefanuskerk

ochtendgebed, koffie,
11.00 u. wandeling

oecumenische dienst

Bij de kerkdiensten
U ziet een vertrouwd rooster van zondagen. Op 18 februari begint de tijd van 40
dagen voor Pasen. Met de advent is een zogenaamd B-jaar begonnen. Voor de
evangelielezingen betekent dat dat er uit het Marcusevangelie geput wordt. Kort en
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krachtig vertelt Marcus over de beproeving in de woestijn (Marcus 1, 12-13). Dat
horen we op zondag invocabit. Op zondag reminiscere over de verheerlijking op de
berg, Marcus 9, 2-10.
Daarvoor zijn er nog twee Epifaniezondagen. Op de eerste van die twee, 4 februari
is de lezing Marcus 1, 29-39, genezingen. Op 11 februari lezen we verder: 1, 40-45,
de genezing van een melaatse man. Hij kan zijn opgetogen verrukking niet voor
zich houden en Jezus zoekt de woestijn op. Deze dienst zal de vorm van een
ochtendgebed hebben (net als die van 31 december). Vanaf 11 uur kunnen
liefhebbers dan mee met een natuurwandeling. Tussen het ochtendgebed en de
wandeling is gelegenheid om koffie te drinken.
Wij gedenken
EDZE VAN DEN BERG, Valeriaanstraat 2 in de leeftijd van 76 jaar. Edze van den
Berg is op dinsdag 9 januari thuis overleden. In een leven met tegenslag en geluk
wist hij zich gekend in een helder geloof dat hem houvast en geborgenheid bood.
Dat uitte zich ook in zijn trouwe aanwezigheid hier in ons midden, in de
verantwoordelijkheid die hij voor de kerk droeg onder meer in zijn bezoeken en in
de aandacht voor wie aan hem toevertrouwd waren. Ruim tien jaren lang verlichtte
de liefde die Adrie, zijn vrouw, en hij voor elkaar vonden hun beider leven.
Kinderen, kleinkinderen van beide families koesterden het om daarvan getuige te
kunnen zijn.
Edze van den Berg is op zaterdag 13 januari begraven op de begraafplaats op het
Oosteinde bij Roodeschool. Wij hoorden daar de woorden uit Genesis 9, over het
teken van de regenboog dat wijst naar Gods trouw.
We gedenken Edze van den Berg met dankbaarheid en genegenheid.
Adrie, alle kinderen, kleinkinderen en allen in rouw om Edze van den Berg wensen
we troost en geborgenheid toe.
ds.Jan Wilts
agenda gespreksgroepen en thema-avonden
woensdag 31 januari, 19.30-21.30, filmavond, Kerkenheem
zondag 11 februari, 17.30-20.00, Holy Meal (pubers), bij Joke Smit, De Waard 84
woensdag 14 februari, 11.00-12.30, Bijbelkring Emmaüskerk
woensdag 14 februari, 20.15-21.45, Gesprekskring Kerkenheem
woensdag 28 februari, 19.00-19.45, Samenkring ’t Roer
bespreking werkplan werkgroep eredienst
Op zondag 18 februari bespreken we graag het werkplan van de werkgroep met
onze gemeenteleden. We doen dat in een presentatie tijdens het koffiedrinken na
de dienst, in Kerkenheem. U kunt het werkplan vinden op onze website (onder
“Nuttige documenten”;
http://www.damsterboord.nl/index.php/documenten?download=371:werkplan-wgeredienst-2017-2018 ). We hopen op een vruchtbare uitwisseling!
namens de werkgroep eredienst, Gré Busz (ouderling) en ds. Jan Wilts.
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themavonden 2018 “een veilige samenleving?”
De thema-avondencommissie heeft voor het komende seizoen gekozen voor het
thema:
“Een veilige samenleving?”
Ja, bewust met een vraagteken omdat mensen en groepen in onze samenleving
(een gevoel van) onveiligheid ervaren. Op school, of soms zelfs binnen het gezin,
op het werk of als vluchteling in een vreemd land. Het is ook een belangrijk
gespreksonderwerp. Wat maakt nu een samenleving, een relatie, wat maakt de
straat, het huis, wat maakt de wereld veilig en wat zijn bedreigingen die onveilig
maken. In een drietal avonden willen we het thema nader aan de orde stellen.
Het wordt al een beetje een traditie om met een film te starten. Op 31 januari doen
(deden) we dit door de presentatie van de film “La Tête Haute”.
woensdag 31 januari (net voordat dit blad uitkomt): filmavond in Kerkenheem
(informatie kunt u nog wel vinden op onze website).

donderdag 15 maart, 19.30 uur, Kerkenheem: lezing door Prof Rick Benjamins.
Benjamins zal vanuit zijn filosofische achtergrond ingaan op hoe het komt dat
veiligheid en onveiligheid zo’n grote rol in zijn gaan nemen. Zowel in het
christendom als in de liberale democratie zit een grens aan beveiliging. Een
doorgeslagen veiligheidsdenken ondergraaft de waarden die christendom en
liberale democratie zelf willen verdedigen. Voor meer informatie over deze spreker:
https://www.pthu.nl/Over_PThU/Organisatie/Medewerkers/h.s.benjamins/

woensdag 11 april, 19.30 uur in het Dok, theateravond. Samen met de vmbo-school
De Kluiverboom in Lewenborg werken we aan een theateravond waarop we vanuit
het perspectief van jongeren onderzoeken hoe zij beleven wat veilig en onveilig is.
Die avond is in voorbereiding samen met Improsa, de theatergroep waar we ook in
het vorig seizoen mee werkten. Noteer hem alvast in uw agenda.
commissie thema-avonden
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afwezigheid predikant
Vanwege nascholing ben ik donderdag 15 februari afwezig. Dit is de tweede
studiedag van 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-hetverlangen-naar-veiligheid
Van 19 februari tot en met 25 februari ben ik vrij. Als u een predikant zou willen
spreken, kunt u contact opnemen met Mw Ria van Dijk-Hilberts, tel 050-5491349, email: 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.
ds. Jan Wilts

kindercatechese in maart
In de weken voorafgaand aan Pasen, beginnend op maandag 5 maart willen we
een kort programma van kindercatechese aanbieden. We stellen ons het volgende
voor.
- doelgroep: kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en de bovenbouw
van het speciaal basisonderwijs;
- frequentie: vier wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier, na schooltijd, 's
middags rond half vier; (de kinderen kunnen direct nadat de school uit is, komen)
- data, maandag 5 maart, maandag 12 maart, maandag 19 maart , maandag 26
maart
- locatie: Emmaüskerk;
- programma: een korte verkenning van enkele onderwerpen zoals: de doop, het
kerkgebouw en het avondmaal;
- afsluiting op witte donderdag (29 maart, 19.30 uur) in de kerkdienst, waar de
kinderen meewerken aan het avondmaal;
- leiding: ds. Jan Wilts.
- aanmelding: janwilts@damsterboord.nl (graag voor 28 februari)
Alle kinderen uit de doelgroep die bij ons ingeschreven zijn en hun ouders, krijgen
een brief met uitnodiging. En natuurlijk mogen vrienden en vriendinnen meekomen.
Nieuwe voorzitter kerkenraad.
Mag ik u even de nieuwe voorzitter van de kerkenraad
voorstellen?
Annie van Dam, sedert de afgelopen 22 jaar woonachtig aan de
Hoofdweg in Klein Harkstede aan de grens van onze kerkelijke
gemeente. Ze woont er samen met haar partner en heeft 3
volwassen dochters, die alle drie al “uitgevlogen” zijn.
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Door de week kunt u haar vinden op de universiteit waar ze werkt als chemischresearch-analist. Haar naam bent u al vaker tegengekomen, want ze is al 7 jaar
ouderling en lid van de werkgroep pastoraat waarvan de laatste paar jaar als
voorzitter.
Je bent een enthousiaste ouderling, wat raakt jou in deze functie?
De omgang met allerlei mensen vind ik steeds weer boeiend, zowel in de “gewone”
bezoeken als in de welkomstbezoeken. Dat laatste is speciaal mijn
aandachtsgebied en dat doen we met een leuke groep mensen. Steeds moet je je
weer afvragen: hoe bereiken we de mensen en hoe kunnen we kenbaar maken wie
wij zijn als gemeente en wie wij willen zijn? Dit is trouwens ook het thema in de
kerkenraad waarop wij ons de komende periode op bezinnen (we beginnen onze
vergaderingen altijd met een bezinningsonderwerp). Het afgelopen jaar hebben we
ons gebogen over de vraag: wat willen we met onze gebouwen? Nu kunnen we
verder met de vraag: hoe geven we vorm en richting aan de gemeente die wij willen
zijn en hoe betrekken we alle gemeenteleden daarbij? Het is en blijft natuurlijk een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik vind het heel boeiend om die gesprekken de
komende tijd te mogen leiden als voorzitter.
Hoe ben je voorzitter geworden?
De kerkenraad heeft mij vanuit haar midden gekozen. Ik heb toen wel een poosje
bedenktijd gevraagd, want ik vind het toch een grote verantwoordelijkheid. Toen ik
destijds ouderling werd moest ik de hele kerkelijke organisatie leren kennen en het
duurde even voordat ik doorhad wat nu een ”moderamen” en een “classis” en een
“synode” was, maar dat weet ik nu ondertussen en toen ik dat allemaal doorhad
kwam ook het plezier in mijn werk als kerkenraadslid. Het mooie van onze
gemeente vind ik dat het een open en vrije gemeente is waar ieder in zijn/haar
waarde wordt gelaten en waar je mag geloven op jouw manier.
Ria van Dijk-Hilberts
Vanuit de Kerkenraad
Binnen de kerkenraad bespreken we periodiek veel praktische zaken rond het
“gemeente zijn”. Maar er is ook in elke bijeenkomst ruimte voor bezinning. Wat drijft
ons, wat bindt ons. De inspiratie om als hechte gemeente ons in te zetten voor
elkaar en voor onze gemeenschap. Vanuit die bezinning denken we ook na over
onze toekomst. Niet alleen met betrekking tot praktische zaken, maar vooral ook
wat vinden we zo fijn binnen onze kerkelijke gemeenschap en missen we nog iets.
Wat willen we toevoegen. In een bedrijf noemen ze dat waarschijnlijk een
beleidsplan. Voor ons als Kerkenraad is het vooral een reflectie waarbij we willen
stilstaan bij de focus voor de komende tijd. De afgelopen vergadering zijn we
begonnen met deze reflectie en we willen in een aantal kerkenraadsvergaderingen
komen tot een uitwerking van waar we de komende tijd mee bezig willen zijn. Maar
natuurlijk ook de bestuurlijke en praktische zaken kwamen aan bod. De dialoog met
de Hildegard van Bingen Parochie en de Walfriedraad over het proces en de details
van het terugtrekken uit de Emmaüskerk. We kijken terug op een goed en open
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gesprek over wat dergelijke zaken betekenen voor gemeente en parochie. Het
vervolggesprek wordt ingepland voor dit voorjaar.
In de lijn van de huisvestingdiscussie heeft de Kerkenraad besloten om de
erediensten op de vijfde zondag van de maand in het vervolg in de Stefanuskerk te
vieren in plaats van de Emmaüskerk.
Henk Heidekamp
Vanuit de werkgroep pastoraat
Als werkgroep komen we in de regel 1x per maand bij elkaar en we proberen u als
gemeentelid zo veel mogelijk op de hoogte te houden met datgene waar wij mee
bezig zijn. We beginnen onze vergaderingen altijd met een bezinningsonderwerp en
vaak is dat aan de hand van een gedicht of een tekst of een schilderij. De laatste
keer over een tekst waarin het beeld van Jezus werd beschreven als die van de
trap omlaag, terwijl de maatschappij ons vaak het beeld weerspiegelt van altijd
maar de trap omhoog.
We hebben uitgebreid stilgestaan bij de ontmoetingsavonden die geweest zijn en
die nog gaan komen. Een paar bijeenkomsten even uitgelicht:
-De pastorale toerustingsavond over rouwverwerking is door de deelnemers als
waardevol ervaren en natuurlijk komen dan ook persoonlijke ervaringen aan de
orde.
- De puber-eetgroep was een feestje en voor herhaling vatbaar!
- De diverse gespreksgroepen lopen goed. We vroegen ons af hoe wij ook anderen
uit de wijk hierbij zouden kunnen betrekken en hebben besloten om in de
Lewenborger regelmatig iets hierover te publiceren.
De komende ontmoetingsavonden vroegen extra aandacht, de avond over
“levenseinde” op 10 januari en de kennismakingsavonden met nieuwe
gemeenteleden werden “in de steigers” gezet.
Natuurlijk kwamen de diverse kerstbijeenkomsten/diensten aan de orde en het
kerstfeest van het Roer op donderdag 21 december in Kerkenheem kreeg extra
aandacht. Dit jaar organiseerden Ammy de Raad, Antje
Heeringa en Grietie Hollenga deze avond met muzikale
omlijsting, altijd een bijzondere gebeurtenis!
In december gingen we als werkgroep samen eten in het Alfacollege en sloegen we een officiële bijeenkomst over.
Op bijgaande foto ziet u de kerstattentie die iedere oudere uit
onze gemeente heeft ontvangen, overhandigd door de
ouderenbezoekers.
Even voorstellen:
Mijn naam is Ellen Rigtering en sinds kort ben ik betrokken bij de
werkgroep Pastoraat. Hoewel ik (nog) geen lid ben van de
gemeente Damsterboord neem ik sinds een paar jaar deel aan één
van de gespreksgroepen van de gemeente. De manier waarop we
in de gespreksgroep spirituele en filosofische vragen bespreken,
vind ik heel inspirerend.
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Toen ds. Jan Wilts mij dan ook vroeg om mee te denken over het bespreken van
het onderwerp “Rouw” in een avond voor de pastorale medewerkers, leek me dit
heel boeiend en zo raakte ik betrokken bij de werkgroep Pastoraat.
Vanuit mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg ben ik altijd bezig geweest met
relaties tussen mensen, kinderen en samenleving. Ik werkte 40 jaar als
hulpverlener bij de jeugdafdeling van de GGZ in de provincie en stad Groningen.
Inmiddels ben ik 7 jaar met pensioen, maar de betrokkenheid op onze samenleving
en de ons omringende wereld en de natuur is onveranderd gebleven. Mijn
activiteiten richten zich nu echter op zaken wat “dichter bij huis”. In onze groene
wijk Lewenborg ben ik o.a. wijknatuurgids voor Kardinge (Natuurmonumenten) en
zit in het bestuur van de Vlindertuin.
Daarbij ben ik een gelukkige oma van inmiddels 3 kleinkinderen, waar ik alle tijd
voor neem.
Winterwandeling
Zondag 11 februari na de dienst vanuit de Stefanuskerk
Binnen de werkgroep pastoraat was al langer het plan om een wandeling te
organiseren. Nu Ellen Rigtering onze werkgroep is komen versterken kwam dit
weer aan de orde. Zij organiseert nl. ook wandelingen vanuit Natuurmonumenten.
Op zondag 11 februari willen we met elkaar op stap.
De bedoeling is om dan geen gewone dienst te vieren maar een ochtendgebed.
Hierna is er gewoon koffie voor iedereen waarna we met diegenen die daar zin in
hebben op pad gaan onder leiding van Ellen.
Zij zal onderweg uitleg geven over wat we zoal tegenkomen.
Het is de bedoeling dat we om ca. 11 uur vertrekken en om ongeveer kwart over
twaalf weer terug zijn bij de Stefanuskerk, zodat we met de lunch weer thuis zijn.
Vindt u het fijn om met elkaar een stukje van het Groninger land beter te leren
kennen, dan bent u van harte welkom om mee te gaan. Doe dan alvast
wandelschoenen aan als u naar het morgengebed komt en neem afhankelijk van
het weer een paraplu en/of regenkleding mee.
Aanmelden is niet nodig.
Verslag van de gespreksavond “voltooid leven”
Het thema voltooid leven staat volop in de belangstelling, vandaar dat dit onderwerp
in onze gespreksgroep ook naar voren kwam. Het idee ontstond om niet alleen
binnen onze groep hier een avond aan te besteden, maar er een gespreksavond
voor de hele gemeente van te maken. Dat werd 10 januari jl..
Het onderwerp werd kort ingeleid door onze dominee Jan Wilts en Ellen Rigtering,
die door haar werk hier ook mee te maken heeft gehad. Daarna gingen we in drie
groepen uiteen met in elke groep een gespreksleider. In de groepjes werd in een
vertrouwelijke sfeer heel open over dit onderwerp gesproken.
Wanneer spreek je van voltooid leven en wanneer is iets ondragelijk lijden? De term
voltooid leven vonden we niet zo goed gekozen, het heeft een te positieve klank.
We vonden het aan de ene kant moeilijk voorstelbaar hoe je je voelt als je vindt dat
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je leven voltooid is. Aan de andere kant begrepen we ook wel dat als je de manier
van leven niet meer leefbaar vindt, je op een bepaald moment voelt dat het leven
voltooid is. Toen we aan het eind een kort rondje maakten over wat er in de
groepjes besproken was bleek al gauw dat er geen echte antwoorden gegeven
konden worden.
Wel gaf Jan ons verwijzingen naar websites om zelf thuis verder te kunnen lezen of
uitzendingen op tv opnieuw te bekijken:
- Boeken en downloads
* Els van Wijngaarden, Voltooid leven, verschenen bij Atlas Contact (2016)
* Arjen Broers, Voltooid leven,
http://www.arjanbroers.nl/wpcontent/uploads/2011/12/essay_voltooid_leven1.pdf
* Arjen Broers, Van Stof en Adem:
http://www.arjanbroers.nl/van-stof-en-adem/
* ds. Jannet van der Spek, Vragen rond het levenseinde in Kerk In Stad,
november 2017
- Video-uitzendingen
In twee recente afleveringen van het KRO/NCRV-programma Kruispunt komen
mensen aan het woord met hun ervaringen en gedachten.
Je kunt ze zien op de website van NPO-Start of op je smart-tv of via de
mediabox van je tv.
* https://www.npo.nl/kruispunt/10-09-2017/KN_1692672
* https://www.npo.nl/kruispunt/29-11-2015/KN_1675296
Ellen sloot af met het gedicht “Zo’n dag” van Jean Pierre Rawie
Zo’n dag
Aan wie ik ook maar dacht vandaag was dood,
terwijl de landerijen en de steden
gestaag langs het beslagen treinraam gleden
En het om beurten miezerde en goot.
Al menig lief is langer overleden
dan dat ze mij verdriet of vreugde bood.
Ik reis alleen en mis mijn reisgenoot,
met wie ik elke windstreek heb doorsneden.
Zo’n dag. Ik deed het niet met opzet, maar
Ik zag zelfs het gezicht van vaag bekenden,
wier naam mij bij hun leven reeds ontschoot.
Ik zag mijn vader in elk handgebaar.
Het regende. Waar ik mij keerde of wendde,
aan wie ik ook maar dacht vandaag was dood.
Annie van Dam
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Bloemengroet
Ter bemoediging zijn de bloemen uit de afgelopen diensten gegaan naar: mw. A.
Bottema, mw. C. Bos, mw. Tammenga, mw. S. Wesseling, mw. E. Huizinga, mw.
M. Dragt en de familie Ruringa.
Collecte-opbrengsten
Haïti-project
Zorgboerderij
Kinderen in de Knel (3x)
Eigen diaconie
Inlia
Sensoor

€
€
€
€
€
€

94,80
110,05
616,33
102,80
147,50
78,25

Collecte voor het voetlicht: Kerk in Actie
Op 18 februari is de opbrengst van de collecte bestemd voor Kerk in Actie.
Met uw financiële bijdrage steunt Kerk in Actie jaarlijks honderden projecten in
Nederland en wereldwijd. Het thema van de kerstcampagne 2017 was Geloof,
Hoop en Syrië. Maar Kerk in Actie biedt ook hulp aan (gevluchte) Rohingyagezinnen, ondersteuning bij de aanpak van armoede in Nederland, draagt bij aan
het verduurzamen van landbouw op Java en dankzij Kerk in Actie kunnen
kwetsbare kinderen uit Cambodja naar school.
Kerk in Actie weet zich geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was (vijf broden
en twee vissen) zegende en deelde met wie niets hadden. Kerk in Actie voelt zich
geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof,
geld en goed.
Wij zijn samen de kerk in actie. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg.
Veertigdagen kalender 2018 met als thema
‘Onvoorwaardelijke liefde’
De veertigdagentijd loopt in 2018 van
Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag
31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen. De
periode van de 40-dagentijd is van oudsher
een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter
voorbereiding op Pasen. Om u daarbij te
ondersteunen hebben gemeenteleden van
de Immanuelkerk, de Ark, de Bron, de
Fontein, de Nieuwe Kerk, Hoogkerk en
Damsterboord een 40-dagenkalender
samengesteld. Elke dag staat er
afwisselend een overdenking, recept,
(kinder)activiteit, kunstwerk of project
centraal.
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Op zondag 28 januari en 11 februari is de veertigdagen kalender 2018 te koop,
na afloop van de dienst. U kunt ook een exemplaar reserveren door een mail sturen
naar Petra Visser, e-mail: visserpetra@hotmail.com met daarin uw naam en adres.
Kalender A5 formaat € 6,-- en A4 formaat € 7,--. De opbrengst van de kalender
is voor de Open Hof.
Petra Visser

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

Foto’s kerstochtend
Afgelopen kerstochtend werd in de Stefanuskerk door de kindernevendienst een
leuk kerstspel opgevoerd, waar iedereen aan mee kon doen.
Een paar foto's van dit feest

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 4 maart t/m 31 maart 2018 dient u
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 februari bij dhr. Alberts, Dragonstraat
44, 9731 JM Groningen, telefoon 5424281
Maar liever via email: 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 1e
zondag van de maand.
• Elke 2e zondag van de maand geen kindernevendienst, maar kindercatechese
vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16
jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.
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VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP
Datum

Tijd

Viering

Voorganger

4 februari
de Bron (Beijum)

10.00 uur

Oecumenische viering

werkgroep Oecumene

4 februari
Emmauskerk

10.00 uur

Oecumenische viering

pastor Hilda van
Schalkwijk

11 februari
Emmauskerk

11.15 uur

Eucharistieviering

14 februari
Emmauskerk

19.00 uur

Aswoensdag

18 februari
Emmauskerk

11.15 uur

Dienst o.l.v.
parochianen

25 februari
Emmauskerk

11.15 uur

Woord en
communieviering

pastor Hilda van
Schalkwijk

4 maart
Emmauskerk

10.00 uur

Oecumenische viering

ds. Jan Wilts

4 maart
de Bron (Beijum)

10.00 uur

Oecumenische viering

werkgroep Oecumene

pastor Arjen Jellema
m.m.v. koor
Ala Kondre
Lidy van Duijn &
Marian Bouman
m.m.v. het
Emmauskoor
Lexia Koch, Chris v.
Wissen & Jeanet
Verveer, m.m.v. het
Emmauskoor

VASTENACTIE 2018: HOUSEHOLDS IN DISTRESS-PROGRAMMA IN
MBALA, ZAMBIA
Met onze bijdrage helpen we kwetsbare kinderen en volwassenen het hoofd te
bieden aan de gevolgen van de hiv/aids pandemie. Daartoe steunen we het
Households in Distress-programma in Mbala. Met onze bijdrage krijgen 300 hivpositieve mannen en vrouwen een opleiding en kunnen we het Sunsuntila weeshuis
en de Victor Braun school voor gehandicapte kinderen voorzien van leermiddelen,
speelmaterialen en medische hulpmiddelen.
20

Het leven in Mbala
Mbala is een stad (en district) in het uiterste noorden van Zambia, vlakbij het
Tanganyikameer in Tanzania. Veel mensen komen van het platteland naar Mbala in
de hoop er werk te vinden. Meestal lukt dat niet. Ze bouwen huisjes aan de rand
van de stad, waar zich sloppenwijken hebben gevormd.
Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld
weekinkomen van 0 tot 6,90 euro per huishouden. Voor het verbouwen van groente
is nauwelijks ruimte. De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids epidemie
die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd. Veel kinderen
krijgen thuis vaak maar één maaltijd per dag en soms zelfs dat niet. Dan moeten ze
bedelen bij de buren.
Geld om het schoolgeld en bijvoorbeeld het schooluniform te betalen hebben de
meeste mensen niet. Voor ons is dat een laag bedrag – ongeveer 15 euro per jaar
– maar voor veel families hier is het onmogelijk zoveel geld te betalen. Veel
kinderen gaan daarom niet of maar een paar jaar naar school.
Wat betekenen onze euro’s?
• Voor € 60 leert een volwassene een visvijver aanleggen en onderhouden en
ontvangt zij jonge vis om de productie te starten.
• Voor € 15 kan een weeskind een jaar lang naar de basisschool.
• Voor € 4,70 krijgt een kind een jaar lang dagelijks een maaltijd via het weeshuis
en wordt het schoolgeld betaald.
Projectpartners: zusters van het Heilig Hart
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van het
Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia
actief. Vanuit hun missie zetten zij zich in voor onderwijs en ziekenzorg. Zij hebben
in samenwerking met het bisdom bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio
en dat jarenlang gerund.

ONTMOETINGSDAG IN EMMELOORD
Voor mensen die hun partner verloren hebben

Donderdag 15 maart 2018 van 10.00 tot 15.30 uur
‘De Ontmoeting’ Emmeloord
Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord
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Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat opeens op zijn kop
en misschien vraag je je af hoe je verder kunt na dit verlies, en het leven weer
de moeite waard kunt vinden.
In ieder geval is de verwerking van verlies, het hervinden van het leven zonder
je partner, voor iedereen verschillend. Vele factoren spelen daarbij een rol. Vele
mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen je daarbij tot steun te
zijn.
De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom GroningenLeeuwarden is zo’n groep, die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw
verlies. Zij organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een
‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. Deze keer is dat de regio Zuidwest.
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. De dag is namelijk vooral bedoeld
om de eigen ervaringen met andere mensen, die eveneens hun partner hebben
verloren, te delen. Het is een dag, waarop u op verhaal mag komen en waarop
u vrijelijk mag zeggen wat u er eigenlijk van vindt.
Na de dagopening zal pastor Bernard Buit uit Veendam een inleiding houden
over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij
inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.
Bijdrage in de kosten:
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Daarvoor
ontvangt u tevens koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf
bij binnenkomst voldoen.
Opgave:
Wij willen u verzoeken zich vóór 7 maart 2018 op te geven. U kunt zich
telefonisch en via de email aanmelden. Tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl
Na opgave ontvangt u rond 8 maart een programma, een routebeschrijving en
verdere informatie over de ontmoetingsdag. Er is voldoende parkeerruimte.
Wij hopen op een goede en helende ontmoetingsdag met u!
Namens de werkgroep Partnerverlies
Pastor Bernard Buit, Voorzitter
Informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met :
Mevr. A.E. van Diepen-Galama, Tel. 0527-252418
Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt, tel. 0527-615748
Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. A. van Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351605
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AKTIE KERKBALANS 2018
Als het goed is heeft u inmiddels weer de brochure voor de aktie KERKBALANS
2018 thuis ontvangen. Bij een groot aantal mensen bezorgen vrijwilligers de
envelop en halen ze ook uw antwoordenvelop weer op. Mocht dat om een of
andere reden niet gelukt zijn of als u de brochure toegestuurd heeft gekregen, kunt
u de antwoordenvelop opsturen naar Frans Haverkort, Kajuit 121, 9733 CH,
Groningen. Op de antwoordenvelop zit ook al een adressticker van Frans Haverkort
geplakt. Natuurlijk kunt de envelop ook inleveren in de kerk of daar in de brievenbus
doen.
In de vorige Rotonde hebben we aangegeven dat het streefbedrag van vorig jaar
bijna is gehaald. Misschien is dat inmiddels al gehaald. In de brochure staat
uitgebreid beschreven waar uw bijdrage voor bedoeld is. Leest u het a.u.b. goed
door en steun onze Walfriedgemeenschap met uw bijdrage.
Alvast hartelijk dank!
Frans Haverkort, werkgroep kerkbalans.
Ronald van Nimwegen, budgethouder Walfriedgemeenschap.
BIJPRATEN VAN DE WALFRIEDGEMEENSCHAP DOOR DE WALFRIED-RAAD.
Op zondag 25 februari wil de Walfried-raad u allen graag weer even bijpraten
over een aantal zaken betreffende de Walfriedgemeenschap. We doen dat, net als
de vorige bijeenkomsten, meteen na de dienst van 11.15 uur.
We willen het dan onder andere met u hebben over het antwoord van bisschop Ron
van den Hout op de brief, die we vlak voor zijn benoeming in Den Bosch gestuurd
hebben naar bisschop Gerard de Korte.
Door zijn vertrek is onze brief doorgeschoven naar de portefeuille van de nieuw te
benoemen bisschop. Na bijna twee jaar is daar nu een antwoord op.
In het Groene Blad van december 2017 heeft u hier al een en ander over kunnen
lezen.
Ook willen we met u van gedachten wisselen over de situatie van de Emmauskerk.
Zoals u weet heeft Damsterboord de samenwerking met betrekking tot de
Emmauskerk opgezegd. Contractueel is er een periode van twee jaar vastgelegd
voor de opzegging ingaat.
Uiteraard is er ook ruimte voor andere vragen en opmerkingen van u.
We hopen op een grote opkomst zodat we samen met u de koers van de
Walfriedgemeenschap weer kunnen voortzetten.
Dus graag tot 25 februari na de dienst van 11.15 uur.
Namens de Walfried-raad,
Jan van den Hende, secretaris.
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Soberheidsmaaltijden
Uitnodiging voor het deelnemen aan de soberheidsmaaltijden met aansluitend korte
vespervieringen ter gelegenheid van de veertigdagen tijd.
Op de woensdagen 7, 14 en 21 maart a.s.. in de Emmauskerk.
Aanvang 18.00 uur tot 19.30 uur.
Hartelijk welkom
Opgeven in de hal van de kerk op het aanmeldingsbord.
21 januari jl.; Oecumenische viering, week van het gebed voor de eenheid.
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