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HONGERDOEKEN 

Etji Stih, Bolivia  
 
linksboven: hoeveel broden hebben jullie?     rechtsboven: het laatste Avondmaal 
linksonder: alleen brood voor de machtigen    rechtsonder: brood voor iedereen 
en de rijken?  
 
Zie ook blz. 6, 7 en 8.
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ROTONDE 

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 
Walfriedlocatieraad van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van 
Damsterboord. 

 

REDACTIE ROTONDE 
Kopij inleveren bij:           Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA     3111260 
                       Tini van Rein                          06-34948601 
e-mailadres:               rotondevvkl@hotmail.com 
Overige redactieleden:       Lucia Driessen en Anneliese Smoorenburg 
Administratie:              Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA    311 1260  
e-mailadres:               admrotonde@live.nl 
Banknr. NL23INGB0003632644  t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o.           
                       Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom  
  
 
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD              www.damsterboord.nl 
Predikant:                 ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl          280 8863  
                       Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord 
Scriba:                   D.G. van der Laan, Orchideestraat 154, 9731GM    571 0239 
                       scriba@damsterboord.nl  
Postadres:                  Postbus 9145, 9703 LC Groningen                          
BANK DIACONIE: NL28INGB 0000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord 
Ledenadministratie:          Mw. S. Kuper, Vaargeul 155, 9732 JV           541 3089 
                       ledenadministratie@damsterboord.nl  
Kosteres Stefanuskerk:         Mw. M. Panman, Kluisgat 93, 9732 ES,      06-50589117 
                       koster@damsterboord.nl 
Beheerder Kerkenheem       W. Hartsema                        06-13125303 
Banknr.  NL69INGB0000803781   t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  

Website                   www.hildegardparochie.nl  
Pastor:                      Hilda van Schalkwijk                    0594-507800 
                       pastor.van.schalkwijk@hildegardparochie.nl  
Secretaris:                  J. van den Hende, Lepelaar 23, 9728 XC        541 3239 
                       secr.walfried@hildegardparochie.nl   
Budgethouder :              R. v. Nimwegen, T.v. Leeuwenlaan. 36, 9736KJ    541 4622 
Ledenadministratie:               H. van Eerden, Fruitstraat 17, 9741AL Groningen   2303757 
                       e-mail: walfriedledenadm@gmail.com  
Banknr. NL08INGB000246 5131   t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen  
 
Emmauskerk               Ra 4                                  541 2115 
Bespreken zaalruimte:        Fam. J. Janssens                        541 4047  
  
Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen 

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

 

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

Op 1 april wordt de paasviering niet oecumenisch 
gevierd, maar in beide kerken afzonderlijk. 

 
Collecte 
Hierbij de opbrengst van de collecte van de 
oecumenische dienst van; 
  
4 februari 2018: 
Wereld Diaconaat                     €   97,35 
Oecumenische Activiteiten    €   43,45 
 
Alle gevers worden bedankt voor hun bijdragen 

zondag 4 maart  
3e van de 40 
dagen 

Exodus 20,1-17 
Romeinen 7,14-
25) 

Johannes 
2,13-22(25) 

zondag 11 maart 
4e van de 40 
dagen 

Jozua 4,19 
5,1.10-12 
Efeziërs 2,4-10 

Johannes 
6,(1) 4-15 

zondag 18 maart 
5e van de 40 
dagen 

Jeremia 31,31-34 
Hebreeën 5,1-10 

Johannes 
12,20-33 

zondag 25 maart 
6e van de 40 
dagen 

Jesaja 50,4-7 
Filippenzen 2,5-
11 

Marcus 
14,1-15,47 

donderdag 29 
maart 
Witte Donderdag 

Exodus 12,(1)15-
20 

Johannes 
13,1-15 

vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag 

Exodus 12,(1)21-
28 
Hebreeën 9,11-15 

Johannes 
18,1-19,42 

zaterdag 31 
maart 
Paasnacht 

Genesis 1,1-2,3 
Jesaja 54,4-14 

Marcus 
16,1-8 

zondag 1 april 
1e van Pasen 

Jesaja 25,6-9 
Kolossenzen 3,1‐
4 

Johannes 
20,1-18 

ROTONDE 

Het eerste gedeelte van 
ROTONDE bevat 
informatie van en voor 
alle kerken. Het tweede 
en derde gedeelte 
bevatten uitsluitend 
informatie over de 
afzonderlijke kerken.  
 
Rotonde verspreiden we 
in principe gratis. Mocht 
u ons blad niet 
ontvangen hebben, dan 
kunt u contact opnemen 
met onze administratie.  
 
Voor de inleverdata 
verwijzen wij u naar de 
kaders aan het eind van 
de desbetreffende 
gedeeltes.  
Te laat ingeleverde kopij 
kan om technische 
redenen niet meer 
geplaatst worden.  
 
Digitale Rotonde  
U kunt Rotonde ook 
digitaal krijgen. Meldt u 
zich daarvoor aan 
via:www.damsterboord.nl 
of 
secr.walfried@hildegard
parochie.nl 
Rotonde blijft ook in zijn 
papieren vorm bestaan.  
U kunt ook beide versies 
ontvangen. Wilt u 
voortaan alléén de 
digitale versie, meldt u 
dan af voor de papieren  
Rotonde via een mail 
naar admrotonde@live.nl  
o.v.v. opzeggen +  
uw naam + adres. 

http://www.damsterboord.nl/
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:admrotonde@live.nl
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FINANCIËLE BIJDRAGE ROTONDE 
Het jaar 2018 is begonnen, dus is het weer de tijd om een verzoek te doen voor “een 
vrijwillige bijdrage”. 

 
Om de drukkosten het hoofd te bieden en het verspreiden van de 
Rotonde mogelijk te blijven maken, doe ik hierbij als penningmeester 
weer een verzoek aan jullie om een vrijwillige bijdrage te doen. 
 

Het jaar 2017 heeft niet de bijdragen opgeleverd waar ik op had gehoopt. 
Het aanwezige saldo om de uitgifte mogelijk te maken is daardoor helaas behoorlijk 
geslonken. 
 
Mag ik jullie als lezers van de Rotonde dan ook nadrukkelijk vragen om te kijken of 
jullie kunnen bijdragen?  
 
Banknr. NL23INGB0003632644  t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
Ate Jongeling - penningmeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPROEP - BEZORGERS GEZOCHT 
 
Wij zijn voor de bezorging van Rotonde dringend op zoek naar een bezorger voor 
de wijk 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  

mailto:admrotonde@live.nl
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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.  
 

  
Nieuwe boeken opgenomen in de IBL februari 2018 

 
Heilige Strijd, Beactrice de Graaf 
Dit essay is in het eerste gedeelte een scherpe afbakening van het 
begrip veiligheid. Het brengt ons bij het doel: het einde van het kwaad. 
Interessant is het laatste en 2e deel van het boekje. Daarin stelt de 
auteur, dat wij als burgers en als kerkleden niet moeten insluimeren. 
Ze vindt dat wij alert moeten zijn op dat wat niet goed is. En toch erop 
moeten vertrouwen dat God de heilige strijd voert!! 
Een uitgave van Boekencentrum, oktober 2017. 
 
Onfeilbaar? Een Vraag,  Hans Küng 
Dit wat gedateerde boek hebben we opgenomen in onze bibliotheek, 
omdat het een boek van de Duitse theoloog Hans Küng is en handelt 
over de encycliek Humanae Vitae van paus Paulus de VI. Het heeft 
nog niets aan actualiteit ingeboet omtrent de werkwijze van de hoge 
“heren” in Rome. De vernieuwing in de machtsstructuur van de kerk, 
die door paus Johannes XXIII is ingezet, is blijven steken en gebleven 

zoals het was vóór het 2e Vaticaans concilie van 1963. Dit boek legt een 
probleemcomplex van het gezag in Rome bloot m.b.t. onfeilbaarheid. 
Een uitgave van Herder, Barcelona, 1971. 

 
 
SOBERHEIDSMAALTIJDEN 
Uitnodiging voor het deelnemen aan de soberheidsmaaltijden met aansluitend korte 
vespervieringen ter gelegenheid van de veertigdagen tijd. 
De soberheidsmaaltijd vinden plaats 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. 
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UITNODIGING GESPREKSAVOND OVER HONGERDOEKEN- 
WOENSDAG 7 MAART 2018 
 
Op woensdag 7 maart om 20.00 uur zal er een gezamenlijke gespreksavond van de 
Walfriedgemeenschap en Damsterboord zijn. We hebben dat vorig jaar ook gedaan 
en waren verrast over het aantal deelnemers. Toen was het onderwerp: rituelen in de 
veertigdagentijd. Nu hebben we een onderwerp gekozen dat in het verlengde 
daarvan ligt: hongerdoeken. 
 
Een hongerdoek bedekte in vroeger tijden het altaar in de vastentijd. Op het doek 
stonden voorstellingen uit het lijden van Christus. Deze traditie raakt in onbruik, maar 
is in de jaren zeventig van de vorige eeuw weer opgepakt. Moderne hongerdoeken 
kunnen op verschillende plaatsen hangen in de kerk. Ze verbeelden het lijden in de 
wereld en Christus te midden van dat lijden. Het zijn kleurige doeken, dikwijls 

gemaakt door beeldend kunstenaars uit Azië, Afrika of 
Latijns-Amerika. Het doek dat in 2018 door de Vastenactie 
verspreid wordt, heet : “Ik ben, omdat wij zijn” en is gemaakt 
door Chidi Kwubiri (1966), een Duitse kunstenaar met 
Afrikaanse achtergrond.  
 
We zullen iets vertellen over hongerdoeken in het 
algemeen. Ook willen we met elkaar naar het hongerdoek 
kijken en er met elkaar over in gesprek gaan. 
We willen ons de vraag stellen: wat roept het bij ons op? En 
wat heeft het ons te zeggen? 

 
 
In kort bestek: 
 
wat:       gezamenlijke gespreksavond Walfried Damsterboord 
onderwerp:  hongerdoeken 
waar:      Emmaüskerk 
wanneer:   woensdag 7 maart, om 20.00 uur 
opgave:    indien mogelijk:  
Hilda van Schalkwijk: h.van.schalkwijk@home.nl  tel: 059 4507800 
Jan Wilts:          janwilts@damsterboord.nl;  tel: 050 2808863 
 
Graag heten we u welkom! 
 
Hartelijke groet, Hilda van Schalkwijk (pastor Walfriedgemeenschap) en Jan Wilts 
(predikant Damsterboord).  

mailto:h.van.schalkwijk@home.nl
mailto:janwilts@damsterboord.nl
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Op weg naar Pasen 
In verschillende kerken zie je in de Vastentijd een hongerdoek. Dit jaar zullen we in 
de Vastentijd een avond wijden aan hongerdoeken. Zie blz. 6. Welke hongerdoeken 
we dan zullen bekijken, wil ik nog niet verklappen. Dat blijft een verrassing ☺!  
  
Om u alvast een beetje vertrouwd te maken met het verschijnsel hongerdoeken 
enkele gedachten n.a.v. het hier afgebeelde hongerdoek. (helaas kan het niet in kleur 
worden afgedrukt). De hongerdoeken zijn overigens erg verschillend.  

 
Wie op 7 maart naar de avond over hongerdoeken komt, zal dat zelf kunnen 
constateren. Het hongerdoek dat u hier ziet, is gemaakt door Etji Stih, een 
kunstenares uit Bolivia. 
 
De titel van het doek is: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Het zijn de woorden die 
Jezus spreekt als een grote menigte is samengestroomd om te luisteren naar zijn 
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woorden. De mensen hebben geboeid naar Hem geluisterd en ze hebben niet in de 
gaten gehad dat het al zo laat geworden is. Jezus wil ze niet weg laten gaan zonder 
dat ze gegeten hebben en dan vraagt Hij aan zijn leerlingen: ‘Hoeveel broden  
 
 
hebben jullie?’ (Marcus 6:38) Er blijken niet meer dan vijf broden en twee vissen te 
zijn, maar het is genoeg om allen die daar zijn, te eten te geven! 
Op de afbeelding zie je twee vissen op tafel en een klein jochie dat net over de rand 
van de tafel kan kijken. Een wit licht valt op de tafel. Het witte licht verwijst naar 
Jezus’ aanwezigheid. (Dat licht zien we ook op de andere afbeeldingen, zie voorkant 
van de Rotonde). We zien Hem zelf niet, maar Hij is wel aanwezig. Daar waar 
mensen met elkaar delen wat ze hebben, is zijn aanwezigheid voelbaar, ervaarbaar. 
Wat mensen delen, is afhankelijk van tijd en plaats. In de eerste plaats voedsel, maar 
ook  hoop en wanhoop, geloof en ongeloof, aandacht, liefde en…  
 

 
Er ontbreekt de ruimte om stil te staan bij de andere afbeeldingen, maar dat is 
misschien wel goed, want dan kunt u zelf de afbeeldingen op u in laten werken. 
Welke werkelijkheid wordt er weergegeven? Wat roepen deze op? 
 
Met Pasen vieren wij dat Jezus is opgestaan, dat Hij verrezen is uit de dood. Wat 
betekenen die woorden? Hoe moeten we die verstaan? 
Pater Loosen verwoordt het zo: ‘Om deze wereld van dienst te zijn is Jezus trouw 
gebleven, ten einde toe. Door de dood heengegaan, blijft Hij van kracht in deze 
wereld – leidsman, weg ten leven.’ 
Ook vandaag inspireert Jezus overal ter wereld mensen en wijst Hij hen een weg om 
te gaan. Hij zegt ons de armen niet te vergeten, ons brood te delen met wie hongerig 
zijn. Hij houdt in ons het geloof levend dat deze wereld eenmaal zal zijn zoals God 
die bedoeld heeft. 
 
Over enkele weken is het Pasen. Welke afbeelding zou u kiezen om iets van de 
betekenis van Pasen weer te geven? 
 
Zalig Pasen, pastor Hilda van Schalkwijk 

 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 april t/m 5 mei 2018 dient u 
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 maart bij: Margreeth Nagel, 
rotondevvkl@hotmail.com of  tel. 3111260 
 

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

vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.  
 
 

ROOSTER KERKDIENSTEN 
 

zondag aanvang en kerk voorganger informatie 

4 maart, oculi 
10.00 uur 
Emmaüskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische dienst 

11 maart, laetere 
10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts doopdienst 

18 maart, judica 
me 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

25 maart, 
palmzondag 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor van 
Schalkwijk 

gastdienst RK 

29 maart,  
witte donderdag 

19.30 uur 
Emmaüskerk 

ds. Jan Wilts 
gastdienst - Schrift en 
Tafel mmv kinderen die 
catechese volgen 

30 maart,  
goede vrijdag 

19.30 uur 
Emmaüskerk 

dienst o.l.v. 
parochianen 

gastdienst RK 

1 april, Pasen 
10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

 
  

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
zondag 11 maart, laetare, doopdienst in de Stefanuskerk 

• Op zondag 11 maart worden in de Stefanuskerk ten doop gehouden: Nova 
Marin, dochter van Johannes Damstra en Kirsten Hunnersen (Valreep 11), 
geboren op 11 juni en Bram Fedrik, zoon van Peter en Marleen Vosjan (Woldweg 
80), geboren op 13 september. We hopen dat velen getuige mogen zijn van hun 
doop. 

• zondag 25 maart, palmzondag, Emmaüskerk 
Denk om de late aanvangstijd van deze dienst waarin we bij de parochie te gast 
zijn: 11.15 uur. 

• witte donderdag 29 maart, Emmaüskerk 
Er hebben zich al een paar kinderen gemeld voor de catechese. Met de diakenen 
gaan zij ons voor aanTafel in het delen van brood en wijn. 

 

COLLECTE-OPBRENGSTEN 

Betheljada €   64,45 

Missionair werk  €  110,97 

 

COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: PMT 
In Nederland (maar ook daarbuiten) staat in een aantal plaatsen een Protestants 
Militair Tehuis (PMT). Een militair kan hier terecht voor een ‘gevulde koek en een 
colaatje’. En je kan even ‘zeuren’ tegen collega-soldaten. 
Het PMT heeft een huiskamerfunctie voor de in de kazerne gelegerde militairen. Hier 
kan de vrije tijd worden doorgebracht en men kan er terecht voor geestelijke 
verzorging.  
Naast deze sociale functie heeft het PMT ook een restauratieve functie. Daarnaast 
wordt het gebruikt als aanvullende horecafaciliteit en extra vergader- en 
opleidingslocatie voor de kazerne. 
 

SOBERHEIDSMAALTIJDEN 
De soberheidsmaaltijden en aansluitende vesper van dit jaar zijn op 7, 14 en 26 
maart. Aanvang 18.00 uur tot 19.30 uur. Hartelijk welkom. Opgeven: in de hal van de 
kerk op het aanmeldingsbord. 
We hopen ook volgend jaar weer drie heerlijke soberheidsmaaltijden met eveneens 
drie mooie vespers te mogen vieren. Een oproep aan de leden van de 
Walfriedgemeenschap en PKN Damsterboord om je alvast op te geven voor de 
organisatie ervan. 
hartelijke groet, Herman Wever, namens de organisatoren en koks. 

 
AGENDA GESPREKSGROEPEN 
Maandag   5, 12, 19 en 26 maart:  na schooltijd: kindercatechese in de Emmaüskerk 
Woensdag   7 maart,  20.00 uur:  gezamenlijke gespreksavond Walfried 

Damsterboord in de Emmaüskerk 
Woensdag   14 maart,  11.00 uur:  bijbelkring, Emmaüskerk 



 11 

Woensdag   14 maart,  20.15 uur:  gesprekskring in Kerkenheem 
Donderdag  15 maart, 19.45 uur:  lezing prof. Benjamins in Kerkenheem 
Woensdag   21 maart, 15.00 uur:  gesprekskring Engelbert 
Woensdag   21 maart, 19.00 uur:  samenkring ‘t Roer 

 
BEDANKT 
Graag wil ik de dames bedanken die al 25 jaar! prachtige kaarten maken voor de 
ouderen en diegenen die dat nodig hebben, maar ook zeker de ouderenbezoekers 
die deze verrassingen rondbrengen.  
Petje af! 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Dragt 
 

BLOEMENGROET 
De bloemen uit de dienst zijn als blijk van medeleven en ondersteuning gegaan naar 
dhr. S. Wildeboer en mw. T. Schoonhoven. 
 
 

VANUIT DE KERKRENTMEESTERS DAMSTERBOORD 
 
Actie Kerkbalans 2018 Ook bij Damsterboord zijn 
deze maand de brieven voor actie Kerkbalans bij de 
gemeenteleden bezorgd. Met deze brief doen we een 
beroep op uw vrijwillige financiële bijdrage voor 2018. 

De kerk heeft de financiële steun van haar leden nodig. Dankzij deze steun hebben 
we in het afgelopen jaren samen veel 
tot stand kunnen brengen. We hopen 
dat we ook voor 2018 weer op uw 
financiële bijdrage mogen rekenen. 
Onze kosten zijn structureel hoger 
dan onze inkomsten. Aan de 
uitgavenkant kijken we waar de 
kosten naar beneden gebracht 
kunnen worden. Het is fijn als de 
inkomsten op peil blijven. We 
realiseren ons daarbij dat de 
financiële mogelijkheden niet voor 
ieder gelijk zijn. Wilt u uw 
toezeggingsformulier zo spoedig 
mogelijk invullen en inleveren of opsturen naar het antwoordnummer op de 
retourenvelop. De uitnodigingsbrieven zijn dit jaar bezorgd bij gemeenteleden die 
eerder aan Kerkbalans meededen. Als u hoort bij degenen die geen brief hebben 
ontvangen, maar dit jaar wel mee wilt doen aan Kerkbalans, geeft u dat dan gerust 
door. We zullen u dan alsnog de brief toesturen. U kunt dit kenbaar maken via de 
mail krm@damsterboord.nl of per telefoon, Douwe Hollenga, 06-46382201. 

mailto:krm@damsterboord.nl
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Nieuwe verwarmingsketel 
Tijdens een onderhoudsbeurt van de verwarmingsketel van de Stefanuskerk bleek 
eind vorig jaar dat deze in verouderde staat verkeerde. Om te voorkomen dat we in 
de kou komen te zitten is besloten tot een nieuwe verwarmingsketel. Deze is in 
februari geplaatst. Hiermee is de bedrijfszekerheid van onze verwarming weer 
gegarandeerd. Bovendien is de verbranding beter wat een aanzienlijk 
energievoordeel oplevert.  
 
Vernieuwing uurwerk 
Boven in de toren van de Stefanuskerk in Noorddijk staat een oud smeedijzeren 
uurwerk. Altijd weer indrukwekkend als je dit uurwerk ziet. Maar dan moet het wel 
werken. En helaas was dat de afgelopen jaren regelmatig niet het geval met vele 
dure reparaties als gevolg. Daarom hebben de Kerkrentmeesters besloten om te 
kiezen voor een elektronische aansturing van zowel het uurwerk als de uurslag. Het 
mechanisch uurwerk laten we wel in de toren zitten.  
 
 
Oranjefonds 
Het Oranje Fonds organiseert op 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties 
in het land, weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit 
de mouwen te steken.  

Onze aanvraag is door het 
Oranjefonds goedgekeurd. We 
zullen ons vooral ook richten op 
het netjes maken van het kerkhof. 
Speciale aandacht zal worden 
geschonken aan het 
schoonmaken van grafzerken. Het 
kerkhof bij de Stefanuskerk in 
Noorddijk is rijk aan grafdichten op 
de achterkant van de zerken. 
Grafpoëzie is namelijk iets typisch 
Gronings. Sommige gedichten zijn 
een lofzang op de overledene, 
terwijl andere stenen ons 
vermanend toe lijken te spreken.  

 
Wij rekenen er op dat ook vanuit onze gemeente zich vrijwilligers melden. Op deze 
website vinden jullie ons project: www.nldoet.nl/klus/32798 en kunt u zich 
aanmelden. Maar aanmelden mag ook bij de kerkrentmeesters. 
 
Douwe Hollenga, vz. Kerkrentmeesters  

http://www.nldoet.nl/klus/32798
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LEZING OP DONDERDAG 15 MAART: DENKEN OVER VEIIGHEID 
Op 15 maart zal prof. dr. Rick Benjamins een lezing geven in Kerkenheem. Hij zal in 
zijn lezing ingaan op het onderwerp ‘veiligheid in de samenleving’.  
 

De invalshoek van Benjamins’ lezing ligt niet in concrete 
veiligheidsvraagstukken, maar in het actuele denkklimaat. In 
dat klimaat zijn veel zekerheden opgegeven, maar is er ook 
een verlangen naar veiligheid. Onzekerheid kan worden 
bestreden met een krachtig verhaal zoals dat van leiders als 
Trump en Poetin. Maar: zijn er ook andere manieren om 
met onze onzekerheden om te gaan? En welke rol speelt de 
kernwaarden uit een liberale (vrijzinnige) theologie en open 
democratie daarin? Uiteraard is er ook mogelijkheid om 
vragen te stellen en in gesprek te gaan met Benjamins. 
 
Prof. Benjamins is docent dogmatiek aan de Protestantse 
Theologische Universiteit en bijzonder hoogleraar vrijzinnige 
theologie vanwege de Vereniging van Vrijzinnig 

Protestanten aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Waar:     Kerkenheem, Noorddijkerweg 12 (toegang via kerkpad Stefanuskerk) 
Wanneer: donderdag 15 maart 2018, 19.45 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) 
Toegang:  gratis 
 

OUD-PREDIKANT VAN MIDDELBERT SCHRIJFT LEVENSVERHAAL 
Ds. M. van der Ende (jaargang 1921) was van 1949 tot 1955 predikant van de 
Hervormde Gemeente Middelbert en bewoonde de pastorie aldaar (het grote witte 
huis tegenover de Maartenskerk). Het was - na een periode als hulpprediker in 
Zeeland - zijn eerste gemeente. In de afgelopen jaren heeft hij zijn levensverhaal te 
boek gesteld. Het is een zeer lezenswaardig boek, helder en vlot geschreven, 
duidelijk ingedeeld en van vele foto’s voorzien. 
 
De kerkenraad heeft een exemplaar van dit boek aangeschaft. Het ligt op het 
harmonium in Kerkenheem. Daar kunt u het inzien en als u het wilt ook (niet te lang 
i.v.m. andere belangstellenden!) even mee naar huis nemen. Wilt u dat dan melden 
bij ondergetekende. 
 
De kerkenraad heeft het boek aangeschaft omdat het een mooie inkijk geeft in het 
kerkelijk leven van één van de voorlopers van onze huidige gemeente. Er is nog een 
reden. Collega Van den Ende is met zijn hoge leeftijd getuige van een periode van 
veel veranderingen in kerkelijk Nederland. Door dit van binnen uit te beschrijven, 
doet hij de lezer ervaren wat die veranderingen voor kerk en samenleving betekenen.  
 
Van harte aanbevolen! 
Jan Wilts 
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EXPOSITIE IN KERKENHEEM, VANAF 16 FEBRUARI 
Ton de Vreede en Reinier van den Berg 

te bezichtigen tijdens onze activiteiten 
 
Ton de Vreede (1958) 
“Mijn inspiratie bestaat uit de verwondering over het grote scala aan ver- 
schijningsvormen van de plantenwereld. Als kind (en tuinderszoon) was ik al geboeid 
door de eindeloos repeterende cyclus van kiem, bloei en verval van planten. 
De uitbundigheid van de natuur probeer ik op ingetogen wijze, hier dus in zwart – wit, 
te vangen in vereenvoudigde, soms gestileerde vormen. 
De linodrukken zijn strak van vorm en bevatten geen kleur, maar proberen door hun 
eenvoud te verleiden en te behagen”. 
 

• volgt van ’76 – ’79 de opleiding L.O. Tekenen in Emmen. 

• volgt van ’79 – ’85 de opleiding Schilderen en Grafiek, aan de ABK `Minerva` 
te Groningen. 

• maakt vanaf ’85 ruimtelijk werk. Aanvankelijk uitgevoerd in veldkeien en 
messingdraad, daarna uitgevoerd in natuursteen en verlijmd glas, en vervolgens 
werd ook metaal verwerkt. 

• gebruikt vanaf ’03 ook technieken om glas te smelten 

• maakt sinds 2011 weer grafiek; hoogdruk in zwart – wit 
 

www.tondevreede.nl 

 
Reinier van den Berg (1959) 
Het kerkje van Saaksum. Al honderden jaren staat zij in het Groninger land. Robuust 
en trots. Het lijkt wel of zij er eeuwig zal staan. Het verstilde en weid- se 
cultuurlandschap geef ik dynamisch en kleurrijk weer. Het kerkje en het landschap 
dringt zich zo nog meer aan je op. 

 
 

http://www.tondevreede.nl/
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• volgt van ’79 – ’84 de opleiding Schilderen en Grafiek, aan de ABK `Minerva` 

• te Groningen. 

• maakt schilderijen, zagerijen, houtsnedes, objecten 

• Lid van Open Ateliers Westerkwartier (www.oawk.nl) 

• Lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg 
 
www.reiniervandenberg.nl 
De expositie is verzorgd door Joanna Paszkiewicz 
 
 
UITNODIGING LADIESRUN ‘REN VOOR HAAR LEVEN’                                  
LOOP JIJ MEE? 

 
Kom jij in beweging vóór vrouwen in nood en tégen onrecht? Loop dan op zaterdag 
14 april 2018 mee met de ladiesrun van Vrouwen lopen voor vrouwen. Met jouw 
sportieve prestatie draag je bij aan het goede doel. Het geld gaat rechtstreeks naar 
opvangplaatsen voor slachtoffers van mensenhandel en vrouwen met een verslaving.  
We gaan hardlopen in het mooie natuurgebied van Kardinge, net buiten de stad 
Groningen. Je kunt kiezen uit een afstand van 5 of 10 kilometer. Na de tocht is er een 

http://www.reiniervandenberg.nl/
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prijsuitreiking en maken we de opbrengst bekend. Ook kunnen we dan nagenieten 
met vers fruit en een heerlijke, gezonde smoothie naar keuze. 
Het is de bedoeling dat elke deelnemer minimaal vijftig euro bij elkaar loopt, maar we 
gaan natuurlijk voor meer! Want: hoe meer we ophalen, hoe meer kwetsbare 
vrouwen we kunnen helpen. De opbrengst van deze sponsorwandeltocht is o.a. 
bestemd voor het werk van Terwille (www.terwille.nl) onder vrouwen die uit de 
prostitutie willen stappen.  
Opgeven en meer informatie: www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl  
We zien uit naar je komst!  
 

 
STAATSSECRETARIS HARBERS OP WERKBEZOEK BIJ INLIA  

 
“Een sobere locatie waar met de mensen wordt gewerkt” 

 
Staatssecretaris Mark Harbers bracht deze week een werkbezoek aan de BBB+ in 
Groningen om zich informeren over de werkwijze van INLIA. Het was de eerste keer 
dat een staatssecretaris hier kwam kijken. Volgens INLIA-directeur John van Tilborg 
stelt Harbers zich open op. “Hij zat ook goed in het dossier, stelde heel gerichte 
vragen, luisterde aandachtig. Het was een plezierige ontmoeting.”  
 

http://www.terwille.nl/
http://www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl/
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In het regeerakkoord is afgesproken dat er landelijk 8 locaties 
komen voor ‘bed, bad, brood’-opvang van asielzoekers die op 
straat staan. Harbers bekijkt nu de mogelijkheid om op 
verschillende plekken proeven te doen met ieder hun eigen 
werkwijzen, zodat hij later kan kijken hoe de 8 locaties 
opgezet kunnen worden. Vraag aan Van Tilborg: is Groningen 
in beeld voor zo’n proef en later zo’n opvanglocatie? “Daar 
worden nu nog geen mededelingen over gedaan.” 
 

Volgens de Groningse wethouder Ton Schroor is het 
ondenkbaar dat Groningen gepasseerd zou worden. 
Groningen heeft de grootste opvang van het land, omdat in 
deze provincie Ter Apel ligt, de plek waarvandaan de meeste 
asielzoekers op straat belanden. Groningen is dus een 
logische plek, zei Schroor in de pers. Bovendien wordt er in 
Groningen gewerkt met een methode die bewezen effectief is, 
zowel qua beheersbaarheid als qua uitstroom van 
asielzoekers. 
 
Dat laatste weegt zwaar voor de staatssecretaris. Harbers vindt het belangrijk dat 
asielzoekers door hebben dat de opvang niet blijvend is. En dat is in Groningen zo, 
constateerde hij na het werkbezoek. Hij noemde de bbb+  een ‘sobere locatie’ waar 
ook met betrokkenen wordt gewerkt aan terugkeer. INLIA werkt inderdaad met de 
mensen aan toekomstperspectief: een legaal verblijf in Nederland, het land van 
herkomst of een derde land. Dat werkt. 
 
Van de 635 mensen die sinds de start van de BBB zijn opgevangen zijn inmiddels 
337 (53%) al weer uitgestroomd. 183 mensen zijn weer gelegaliseerd in het land van 
herkomst, een derde land of heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen 
omdat men daar toch recht op had of recht op kreeg. 
 
John van Tilborg verwacht dat Harbers uiterlijk in maart met zijn ideeën over de 
proeflocaties naar buiten komt.  
 

 
 

  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend 1 april t/m 5 mei 2018 dient u de 
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 maart bij dhr. Alberts, Dragonstraat 44, 
9731 JM  Groningen, telefoon 5424281 Maar liever via email: 
kopij@damsterboord.nl 
 
 

mailto:kopij@damsterboord.nl
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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. 

 

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

Datum Tijd Viering Voorganger 

    

4 maart 
Emmauskerk 

10.00 uur oecumenische viering ds. Jan Wilts 

11 maart 
Emmauskerk 

11.15 uur eucharistieviering 
pastor Arjen Jellema 
m.m.v. koor Ala Kondre 

18 maart 
Emmauskerk 

11.15 uur dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor 

25 maart 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Palmzondag 
woord- en 
communieviering 

gastdienst 
pastor Hilda van Schalkwijk 

30 maart 
Emmauskerk 

19.30 uur 
Goede Vrijdag  
gastdienst 

viering o.l.v. parochianen 
m.m.v. het Emmauskoor 

31 maart 
Emmauskerk 

21.30 uur Paaswake 
pastor Hilda van Schalkwijk 
m.m.v. het Emmauskoor 

1 april 
Emmauskerk 

11.15 uur Paaszondag 
pastor Arjen Jellema 
m.m.v. het Emmauskoor 

 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
Woensdag   21 maart    20.00 uur   Walfried-raad 
Maandag     26 maart    20.00 uur   Parochiebestuur en Walfried-raad  

 
SOBERHEIDSMAALTIJDEN 
Uitnodiging voor het deelnemen aan de dit jaar twee 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. 
 

GELOOFSAVOND 
In de tijd van Dirk te Dam waren er regelmatig gespreksavonden met parochianen, 
de geloofsavonden. Pastor Arjen Jellema en Cor Scholma willen deze traditie weer 
nieuw leven in blazen bij voldoende belangstelling uit onze gemeenschap. De eerste 
avond is op dinsdag 17 april van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het thema is opstanding, 
nieuwe wereld, nieuw leven. U kunt zich aanmelden bij Cor Scholma. Hij is dagelijks 
in de kerk van 10.00 – 16.00 uur. Telefonisch of per mail mag ook: tel.: 06-20747156  
of  050-5424120  of  c.scholma@gmail.com 

mailto:c.scholma@gmail.com
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RUIM EEN JAAR NA DE PAROCHIEFUSIE 
De fusie van de vier parochies tot de Hildegard van Bingenparochie is nu ruim een 
jaar geleden. Ik denk dat de meeste mensen er weinig van hebben gemerkt want 
alles gaat eigenlijk net als voor de fusie. Het nieuwe bestuur van onze 
Walfriedlocatie, de Walfried-raad, heeft ook zo langzamerhand zijn ritme gevonden. 
Oudgedienden uit de voormalige pastorale zorggroep die het nieuwe bestuur op weg 
hebben geholpen, hebben na het eerste jaar afscheid genomen. Voor de meeste van 
u bekende namen: Chretien Schouteten die het werkveld oecumene onder zijn hoede 
had, Trees Brugmans was aanspreekpunt van het werkveld catechese en Lexia Koch 
deed dat voor de werkgroep liturgie. We hebben inmiddels op gepaste wijze afscheid 
van ze genomen.  
Het werkveld oecumene valt nu onder Michèle van der Knaap en Marian Bouman is 
nu aanspreekpunt voor de werkgroep liturgie. Voor de werkgroep catechese hebben 
we nog geen nieuwe persoon gevonden. Misschien voelt u zich na het lezen van dit 
stukje wel aangesproken om deze taak op u te nemen. Laat het ons weten!!! 
Jan van den Hende, secretaris Walfried-raad. 

 

KERBALANS 2018 
Nog even weer een geheugensteuntje voor uw deelname 
aan de actie kerkbalans. Als het goed is is de 
antwoordenvelop weer bij op gehaald. Mensen die via de 

post de brochure kerkbalans hebben ontvangen kunnen hun antwoordenvelop 
opsturen naar Frans Haverkort. Op de envelop zit al een adressticker. Mocht u niet 
benaderd zijn of als de envelop niet is opgehaald, kunt contact opnemen met Frans 
Haverkort: 050-4042711 of fjhaverkort@home.nl. Ook willen we alle lopers die de 
brochures rond hebben gebracht en de antwoordenvelop weer hebben opgehaald, 
heel hartelijk dank zeggen voor hun werkzaamheden. 

 
VORMSEL EN VORMSELVOORBEREIDING 

Afgelopen herfst en winter hebben een tiental jongeren van 14 
jaar en ouder, horend bij de Hildegardparochie, zich voorbereid 
op het vormsel. Voor de gemeenschappen van onze parochie is 
de verhouding dit jaar ongeveer zo: Walfried 5, Nicolaas 4/5 en 
Salvator 1. In Zuidhorn vindt het vormsel plaats aan het einde 

van de basisschool.  
Naast de lesavonden dienen de jongeren voor het ontvangen van het vormsel een 
diaconaal project uit te voeren. Zoals dat er nu uitziet, zal dat plaatsvinden in de 
Emmauskerk op zondag 11 maart. Na de mis van 11.15 u. zullen de jongeren 
zelfgemaakte taarten, cakes etc. verkopen ten bate van waarschijnlijk Unicef. Zij 
hopen, dat u met velen komt om hun producten te kopen, zodat zij de stichting in hun 
belangrijke werk kunnen steunen met een mooi bedrag. 
Het vormsel wordt toegediend door de vormheer vicaris Wellen op vrijdag 23 maart 
2018 in de Nicolaaskerk te Haren ‘s avonds om 19.30 uur. 
Ineke Siersema 
 

mailto:fjhaverkort@home.nl
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KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 april t/m 5 mei 2018 dient u 
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 maart bij Tini van Rein, tel. 06-
34948601 maar liever per e-mail: kopijwalfried@gmail.com. 
 

 

 
 
STILLE OMGANG AMSTERDAM 
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 is in Amsterdam de jaarlijkse 
Stille Omgang. De intentie dit jaar luidt: "Eucharistie = Liefde". We kunnen met een 
grote groep per bus naar Amsterdam. Daar vieren we samen de H. Mis, bidden in de 
bus en er is tijd om elkaar te leren kennen. U bent van harte uitgenodigd mee te 
gaan! 
 
Bus vertrektijden: 
Uithuizen,    17.30 uur, Kennedylaan 33 
Groningen,   18.00 uur (verzamelen in de hal van het NS hoofdstation) 
Heerenveen,  20.00 uur, bij de H. Geestkerk, Crackstraat 13 
Nagele, Parkeerplaats afslag nr. 13 om ± 20.30 uur 
 
De kosten zijn € 22,00 voor deelnemers uit Groningen en Friesland. € 17,00 voor 
deelnemers uit de N.O. Polder. Betaling te voldoen op rekening nr. NL 71 ABNA 05 
02 48 89 64 t.n.v. A. Lukassen onder vermelding van ‘Stille Omgang’. 
 
Contactpersonen  
Groningen:  dhr. H. Mulder (050 – 5251294), dhr. A. Lukassen (050 – 3134872). 
Friesland:   dhr. P. Jansen (0513 – 6109 87).  
N.O. Polder: dhr. J. Kolb (0527- 6522 55). 
 
Opgave bij: Dhr. A. van den Hende. E-mail: 
stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com. 
Voor algemene informatie, zie website: www.stille-omgang.nl 
  

KOSTERSDAGEN 2018  
De kostersdagen worden georganiseerd door de diocesane werkgroep Liturgie van 
het bisdom. Zet de data alvast in uw agenda: 
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Op 6 oktober:  Kostersdag in de parochiezaal van de H. Martinusparochie te 
Groningen. 

Op 20 oktober: Kostersdag in de parochiezaal van het Titus Brandsmahuis te 
Leeuwarden. 

Meer informatie over het programma volgt nog. 

 
Geef meer door te minderen 

VASTENACTIE 2018 
Elk jaar is de Vastenactie een belangrijke activiteit in de Nederlandse katholieke kerk. 
In 2018 steunt de actie het ‘Household in Distress’ – programma (HID), dat de 
zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991 zijn 
gestart. De zusters willen HIV en aids in en om het stadje Mbala in noordoost Zambia 
verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én hulp aan mensen om in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien. Om dat te bereiken heeft Vastenactie de ‘40 
Dagen Challenge’ georganiseerd. Vasten is een bekende traditie in de katholieke 
kerk. Buiten de religieuze kaders is het tegenwoordig een trend om een aantal dagen 
te minderen in consumptie en in levensstijl. Bijvoorbeeld jongeren die minder 
aandacht geven aan social mediagebruik.  
 

DE ’40 DAGEN CHALLENGE’  
Voorafgaand aan de vastentijd bedenkt u welke uitdaging u met uzelf tijdens de 
vastenperiode aan gaat. En welk bedrag u daarvoor doneert aan de Vastenactie. 
Drink bv. 40 dagen geen frisdrank en doneer 40 x 1 Euro aan de Vastenactie. Of: 
minder koekjes bij de koffie eten en doneer 40 x 50 cent. U bepaalt zelf wat u mindert 
en wat dat financieel oplevert voor Vastenactie en de zusters in Zambia.  
Tijdens de vasten is ons motto als stichting ‘Even minderen. Voor een ander’. Doe 
mee en help de zusters en inwoners van Mbala in Zambia. Meer hulp bij het 
aanmaken van uw challenge: kijk op https://40-dagen.nl 
Informatie: Neem contact op via info@vastenactie.nl. Info over het campagneproject 
vindt u op http://www.vastenactie.nl/projecten/armoedebestrijding-in-mbala-zambia 
 

OLIEWIJDING TE GRONINGEN 
De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 
uur in de St. Jozef kathedraal te Groningen. Tijdens deze 
viering zegent de bisschop de Oliën die gebruikt worden bij 
de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen.  
Hij wijdt ook het Chrisma ten behoeve van de viering van 
doopsel, vormsel en priesterwijding.  
De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin 
we langs het laatste Avondmaal en via het kruis komen tot 
het vieren van de verrijzenis. Het leven met de sacramenten 

balt zich als het ware in deze bijzondere dagen samen. Daarom worden alle 
pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en concelebreren alle 
aanwezige priesters. Ook parochianen zijn harte welkom om met elkaar het feest van 
samen kerkzijn te vieren. 

https://40-dagen.nl/
mailto:info@vastenactie.nl
http://www.vastenactie.nl/projecten/armoedebestrijding-in-mbala-zambia
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Avond over oecumene in ontwikkeling in Assen 
Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de Projectgroep Toerusting van het 
Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene. 
 
Sinds de Tweede Wereldoorlog maken kerken en christelijke 
geloofsgemeenschappen kennis met elkaar en groeien ze naar elkaar toe. Dit 
noemen wij oecumene. 
 
Vooral in de jaren zestig en zeventig verkeerde de oecumene in een 
stroomversnelling. Er ontwikkelden zich volop interkerkelijke initiatieven, enerzijds 
ontwikkeld door de geloofsgemeenschap zelf en anderzijds van bovenaf 
aangemoedigd. 
 
Velen vonden het een verademing het geloof samen te kunnen vieren, waarbij muren 
en grenzen geen rol speelden. Een grote rol speelde daarbij het grote aantal 
gemengde huwelijken. Daardoor kwam oecumene op een andere manier de kerk in. 
 
Ondertussen zijn we decennia verder en lijkt het oecumenisch vuur geluwd. Iedere 
kerk of christelijke geloofsgemeenschap is bezig met zijn of haar overleven. Het is 
maar moeilijk over eigen grenzen heen te kijken. 
 
Oecumene .. wat was dat ook al weer?  
Maar .. lijdt de oecumene wel een tanend bestaan? Of is ze er wel, maar aan de 
oppervlakte niet erg zichtbaar? 
 
Deze avond laten we zien dat oecumene lééft. 
Gast vanavond is o.a. dominee Bert Altena, 
voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken, Groningen en Drenthe. 
Aan bod komen de volgende oecumenische initiatieven: 

 
 

• Open Huis, Assen 

• Kerk in de Kas, Erica 

• Platform Kerk en Aardbeving (Groningen) 

• Pelgrimeren in Groningen 

• Diaconale activiteiten in de parochie 

• Heilige Drie-eenheid (Hoogeveen-Meppel-Beilen) 
• Het mooiste Bijbelverhaal van Groningen 
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Waar:  Parochiehuis  

Dr. Nassaulaan 3c, Assen 

 
Wanneer:  Donderdag 22 maart 2018 

van 20.00 tot 22.00 uur 
 
 

 
 
Voor wie: Leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, oecumenische 
werkgroepen, redacties parochiebladen en allen die de oecumene een warm hart 
toedragen. 
 
Aanmelden tot 14 maart 2018 bij: Vicariaat Groningen-Drenthe 
 
t.a.v. mevr. L. Winter 
Ubbo Emmiussingel 79,  
9711 BG Groningen 
tel. (050) 40 65 888 alle dagen (vrijdagmiddag afwezig) 
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl 
 
 

mailto:vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

