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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.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
administratie@kerkbladr
otonde.nl o.v.v.
opzeggen +
uw naam + adres.

LEZINGEN/ EREDIENSTEN
Zondag 3 nov.
7e van de herfst

Genesis
12,1-8

Lucas
19,1-10

Zondag 10 nov.
8e van de herfst

Jesaja
1,18-26

Lucas
19,41-48

Zondag 17 nov.
9e van de herfst

Exodus
3,1-15

Lucas
20,27-38

Zondag 24 nov.
10e van de herfst

Maleachi
3,19-2431

Lucas
21,5-19

Zondag 1 dec.
1e van de Advent

Jesaja
2,1-5

Matteüs
24,32-44

OECUMENISCHE VIERINGEN

worden gehouden op de eerste zondag
van de maand en beginnen steeds om
10.00 uur in de Emmauskerk. Op
3 november en op 1 december 2019.
Opbrengsten collectes van zondag 6 oktober:
Hulphond Nancy
€ 158,90
Oecumenische activiteiten
€ 65,85
Alle gevers worden hartelijk bedankt.
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Financiële Bijdrage
Rotonde

Voor het functioneren van de beide geloofsgemeenschappen is kerkblad Rotonde
van groot belang. Regelmatig wordt er daarom een vrijwillige bijdrage aan de
abonnees gevraagd om de kosten te dekken van voornamelijk de drukker.
Graag uw bijdrage, als tegemoetkoming in de drukkosten en om de verspreiding
mogelijk te blijven maken.
Bankreknr. NL23INGB0003632644 t.n.v. Vereniging van kerken Lewenborg e.o.

VOOR
ALLE KINDEREN
EN
HUN OUDERS

De kindernevendienst van Damsterboord en de Walfriedgemeenschap gaan ook dit
jaar weer gezamenlijk bezig met een Adventsproject: “Geef licht!”
We gaan bezig met Bijbelverhalen over mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed
kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht. Het licht van Gods liefde
voor de mensen.
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We zien graag ouders in de kerk met ‘veel kinderen’ bij de kindernevendiensten om
gezamenlijk hiermee bezig te zijn!
In de volgende Rotonde horen jullie wanneer we met het Project gaan beginnen.
Groetjes, De Kindernevendienst(en)

UITNODIGING STARTBIJEENKOMST PIONIERSPLEK LEWENBORG

Sinds korte tijd wordt er in de wijk Lewenborg gewerkt aan een Pioniersplek. Een
missionaire kerk-plek voor de wijk en door de wijk. Een plek voor ontmoeting met
elkaar en met God. Deze pioniersplek wordt opgestart in verbinding met de
Protestantse Gemeente Damsterboord in Lewenborg en wordt gedragen door een
interkerkelijk pioniersteam.
Onlangs is er een bijeenkomst geweest van de kerkenraad van Damsterboord met
de leden van het pioniersteam. Ramon de Bonte heeft hierbij als startbegeleider van
het dienstencentrum van de PKN toegelicht welke stappen er nu gezet gaan worden.
Als eerste is het nodig dat er door beide partijen een intentieverklaring wordt
ondertekend. Die stap is inmiddels gezet.
Nu kan de plek echt van start gaan, en zijn wij op zoek naar enthousiaste
wijkbewoners die zich als vrijwilliger zouden willen aansluiten bij de pioniersplek. In
Lewenborg wonen veel mensen die betrokken zijn bij de veelheid aan kerkelijke
gemeenten verspreid door Stad. Juist op hen willen we een beroep doen met de
vraag of ze ook in de wijk betrokken zouden willen zijn. Er zijn geen functie-eisen,
behalve dat je in Lewenborg woont en openstaat voor een missionaire plek.
We willen u van harte uitnodigen op onze informatieavond op 25 november
aanstaande. Tijdens deze avond willen we de plannen voor de pioniersplek
presenteren, elkaar leren kennen, en verkennen of en hoe u een bijdrage aan de
pioniersplek zou kunnen leveren.
Wanneer: maandagavond 25 november
Hoe laat: 20:00 uur start, vanaf 19:30 uur inloop met koffie en thee
Waar:
Kerkenheem, Noorddijkerweg 12
U kunt parkeren op de parkeerplaats tegenover de Stefanuskerk,
Noorddijkerweg 16 en dan via de kerk en het bruggetje naar
Kerkenheem.
Aanmelden is niet nodig.
Als u eerder al meer informatie wil, of 25 november verhinderd bent, kunt u ook
contact opnemen met Mark de Jager, markmdejager@gmail.com / 06 27 65 57 99.
We hopen dat u na wil denken over uw mogelijke betrokkenheid bij de pioniersplek.
In de toekomst zullen we u uiteraard op de hoogte houden. Wilt u het werk aan de
pioniersplek meenemen in uw gebeden?
Namens het pioniersteam, Mark de Jager
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INTERKERKELIJKE BIBILIOTHEEK

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.
De afgelopen periode hebben wij van een goede kerkganger het onderstaande
waardevolle boek gekregen en opgenomen in onze bibliotheek:
Wees niet bang Arjan Broers, uitgeverij Valkhofpers
Het levensverhaal van bisschop Tine Muskens van Breda.
In dit boek staan alle gebeurtenissen beschreven, die de
Brabantse priester Martinus Muskens uit Elshout in zijn leven
heeft meegemaakt. Vooral over zijn tijd in Indonesië en in
Rome wordt uitgebreid verhaald. In het laatste hoofdstuk
wordt zijn visie op de wereldkerk in hoedanigheid van
bisschop van Breda goed verwoord. De bisschop van het
brood is in 2013 overleden. Vraagstukken omtrent
mondialisering en celibaat zouden besproken moeten worden
op een derde Vaticaans concilie, aldus de bisschop toen. Dat
is helaas niet de werkelijkheid van 2019.
Tevens willen wij de aandacht vestigen op de jaarlijkse verkoop van oude
gedateerde boeken uit onze interkerkelijke bibliotheek. We doen dat op zondag 1
december 2019, de eerste zondag van de laatste maand van het jaar, voor en na de
oecumenische viering van 10 uur.
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe, pas verschenen boeken. Alle
door ons voor de verkoop uitgezochte boeken op de tafel zijn te koop voor 1 euro per
stuk.
We hopen dat u komt kopen!
Ineke Siersema en Jacoba van Mourik

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde lopend van 1 december 2019 t/m
1 februari 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 15 november
2019. Per e-mail: redactie@kerkbladrotonde.nl
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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
3 november 2019
7e van de herfst

aanvang en kerk
10.00 uur
Emmaüskerk

voorganger
pastor Myriam
Oosting

10 november
8e van de herfst

10.00 uur
Stefanuskerk

ds. Jan Wilts

17 november
9e van de herfst
24 november
10e van de herfst
1 december 2019
eerste advent

10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Stefanuskerk
10.00 uur
Emmaüskerk

ds. Jan Wilts
ds. Jan Wilts
ds. Jan Wilts

AUTOVERVOER

Wilt u autovervoer naar de kerk?
U kunt het volgende nummer bellen:
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391
Geert Hielema
tel: 06-51212565
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informatie
oecumenische dienst
Schrift en Tafel
presentatie nieuwe
website Kerkenheem
afzwaaidienst voor
vrijwilligers
gedachtenis der
gestorvenen
oecumenische dienst

bij de kerkdiensten
zondag 10 november
We delen brood en wijn met elkaar rond de tafel, zo wil de Heer met ons zijn. Na de
dienst drinken we koffie in Kerkenheem - daar wordt ook de nieuwe website
gepresenteerd. Ik heb al een kijkje mogen nemen ….. !
zondag 17 november
In de afgelopen periode hebben een aantal vrijwilligers hun taak beëindigd. We willen
ze graag bedanken en doen dat op zondag 17 november aan het einde van de
dienst.
zondag 24 november: gedachtenisdienst
In deze dienst gedenken we de mensen uit ons midden die in het afgelopen kerkjaar
zijn overleden. U bent van harte uitgenodigd namen van hen die in het voorbije jaar
gestorven zijn en die u wilt gedenken door te geven aan de predikant. Voor hen
zullen we een grote kaars klaarzetten. In de dienst is ook gelegenheid voor de
kerkgangers die dat willen om een kleine (waxine)kaars aan te steken in stilte of bij
het noemen van een naam. Lotte Donker (bugel) zal haar medewerking aan deze
dienst verlenen. Koffie in Kerkenheem.
lezingen
De lezingen uit het Lucasevangelie worden vervolgd. Lucas 19,1-10 (3 november;
Lucas 19, 41-48 (10 november); Lucas 20, 27-38 (17 november).
Op 24 november horen we de lezing die op het rooster voor Allerheiligen (1
november) staat - we kiezen daarvoor omdat we op deze zondag doen wat op
Allerheiligen gedaan wordt: de gestorvenen gedenken. De lezing is: Matthéüs 5, 111.
ANNEKE BURGLER, ’t Roer. Anneke is vrijdag
4 oktober overleden in de leeftijd van 64 jaar. De
laatste weken, na een herseninfarct, wisten we
dat haar sterven nabij was. Op dinsdag 8
oktober was de uitvaartplechtigheid in besloten
kring. Op woensdag 9 oktober hebben we
Anneke herdacht in ’t Roer. Daar deelden we
kostbare herinneringen met elkaar over hoe
ondeugend ze kon zijn en hoe slim, over hoe
sterk ze kon zijn en hoe volhardend. We
vertelden hoe ze trouw meedeed aan de Samenkring en hoe gezellig ze het vond om
samen te zijn met elkaar. En vooral hoe lief ze ook was. En dat deden we bij een
heleboel licht. Alle mensen die verdrietig zijn om Anneke, allen in rouw, wensen we
toe dat liefde en geduld hen mogen omringen, van mens en God.
ds. Jan Wilts.
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TERUGBLIK DOOPDIENST 13 OKTOBER

In kerk gevuld met gemeenteleden, met vrienden en familie is op zondag 13 oktober
Tygo Joas gedoopt, de zoon van Johannes Damstra en Kirsten Hunnersen, de broer
van Marin (zie foto).

AGENDA GESPREKSGROEPEN
Gespreksgroep Het Dok:
Holy Meal I (2e en 3e klas)
Bijbelkring
Samenkring:
Gespreksgroep:
Gesprekskring Engelbert
Gesprekskring 25-40
Gespreksgroep Het Dok

woensdag 6 november
zondag 10 november
woensdag 13 november
woensdag 13 november
woensdag 13 november
woensdag 20 november
maandag 25 november
woensdag 4 december

Collecte-opbrengsten
Stille Hulp
Voedselbank
Opbrengst oogstzondag t.b.v. Voedselbank
Open Hof
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-

19.30-21.00 uur Het Dok
17.30-20.00 uur pastorie
11.00-12.30 uur Emmaüskerk
19.00-19.45 uur ’t Roer
20.15-21.45 uur Kerkenheem
13.30 uur bij Chris v.d. Hoek
19.30-21.00 uur Kerkenheem
19.30-21.00 uur Het Dok

€ 115,40
€ 164,75
€ 286,15
€
96,45

COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: KERK IN ACTIE – UAF

Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in
Praag hard werd neergeslagen. Een groep van vijftig
Tsjechische studenten vluchtte naar Nederland. Op initiatief
van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om
hun studie in Nederland te vervolgen. Dat was het begin van
het Universitair Asiel Fonds, het UAF. Tegenwoordig heet
het voluit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. De
activiteiten van de stichting zijn gebaseerd op de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners
tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen
voor Nederland. Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te
volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Begeleiding vanuit het UAF kan
hierbij helpen. Het UAF adviseert, begeleidt en ondersteunt studenten en
professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan. Het UAF
informeert, motiveert en verbindt de student of professional en iedereen die bij zijn of
haar loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en
werkgevers. Door slim samen te werken laten resultaten niet lang op zich wachten.

VANUIT DE KERKENRAAD - OKTOBER 2019

Het bezinningsmoment als start van onze
kerkenraadsvergadering hebben we deze keer in de
vorm van een opdracht uitgevoerd. Een kaartenspel
waar ieder van ons een kaart mocht trekken, die het
beste weergaf hoe we op dat moment aan tafel zaten.
Het was prachtig om te merken hoe op deze manier
de belangrijkste kernwaarden werden ingebracht door
de verschillende kerkenraadsleden. Het schuilend
gevoel wat je kan hebben werd goed uitgebeeld met
kleurige paraplu’s. Verbondenheid, solidariteit of
opbouwend en leunend in de vorm van een muur,
waar je als ouderling je steentje aan kan bijdragen. Verantwoordelijk en divers en
voedend als fruit. Of stapstenen waar je samen stap voor stap in een wandeling
oploopt. Maar soms ook onzeker in een traject vol vraagtekens. Een interessante
wijze om zo met elkaar zaken te delen en het gesprek aan te gaan.
Daarna waren de beleidsplannen voor de komende jaren onderwerp van gesprek.
Eerst het beleidsplan van onze eigen gemeente: dat is op hoofdlijnen als concept
gereed. We gaan het delen op de website en gaan graag met de gemeente het
gesprek aan over onze plannen. Dat doen we met een zondagochtend’borrel’ waar
we onder het genot van een hapje en drankje de plannen voor de komende vijf jaar
kunnen doornemen. Waarschijnlijk komen we op 16 februari 2020 uit. We plannen
het zo dat ieder die dat wil vooraf nog de eredienst kan bezoeken. Houd de agenda
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in de gaten. Na het definitieve vaststellen kunnen de diverse werkgroepen met het
plan in de hand hun eigen werkplan schrijven voor de komende jaren.
Na ons eigen beleidsplan was het meerjaren beleidsplan van de Classis aan de orde;
daarover was binnen de kerkenraad toch vooral een kritisch geluid te horen.
Het is een plan dat op een aantal punten erg ambitieus is, zonder dat helder wordt
gemaakt hoe het daarna echt opgepakt gaat worden en vooral wie dat gaan doen.
De vrijwilligers binnen de gemeenten hebben over het algemeen daar hun handen al
aan vol.
Ook pakt het beleidsplan nauwelijks de regionale problemen aan zoals die door velen
wordt gevoeld. Een relatie met het jaarverslag van de Classis-predikant lijkt er niet te
zijn. Het is echt de vraag of we als gemeente met dit plan verder kunnen. Onze
scriba zal het kritische geluid laten doorklinken naar de opstellers van het stuk.
Daarna kwamen nog een aantal praktische zaken aan bod. We gaan in het voorjaar
van 2020 weer een vrijwilligersdag organiseren. Wat ideeën zijn in de vergadering
ingebracht. Maar die verklappen we nu natuurlijk nog niet. Er is wel bepaald wie de
organisatie ter hand gaat nemen.
Ook de voortgang van de pioniersplek kwam aan de orde. We zoeken daarvoor hulp
in de vorm van een begeleider die ons wat bij de hand gaat nemen. De voorgestelde
begeleider wordt eerst uitgenodigd bij de kerkenraad.
Ook zetten velen de schouders onder het realiseren van een nieuwe website voor
onze gemeente. We zitten nu in de fase waarin we de site vullen met content. Dank
aan de velen die actief in de pen klimmen en hun bijdrage leveren.
Jan, onze predikant vertelt over de inspirerende periode die hij met een collega had
tijdens zijn recente studiesessie. Hij heeft weer energie getankt en dat vormt een
mooie bodem voor de komende tijd. Binnenkort gaat hij ook nog naar Drachten voor
een discussie over het samengaan van de werkgemeenschappen.
Wat als uitsmijter zeker niet mag ontbreken was de prachtige oogstdienst die we met
elkaar hadden. Het was een groot succes met een mooie opbrengst voor de
voedselbank. Een bijeenkomst na de dienst met een overvloed aan lekkers bij de
koffie.
Henk Heidekamp

UITNODIGING AAN ALLE GEMEENTELEDEN

Achter de schermen wordt er al een aantal maanden hard gewerkt aan een nieuwe
website voor onze gemeente. De oude site is ruim 10 jaar geleden door Folkert
Alberts gebouwd en werd ook door hem onderhouden. Dat was
toen een hele stap en een grote vooruitgang om de gemeente
op de hoogte te kunnen houden.
Maar zoals met veel dingen is het soms tijd voor iets nieuws en
helemaal in de digitale wereld.
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Graag nodigen we u zondag 10 november na de dienst uit in Kerkenheem voor de
presentatie van onze nieuwe website.
Als u wel benieuwd bent naar de website, maar de dienst over wilt slaan bent u
natuurlijk ook van harte welkom.
Vanaf 11.15 uur staan de koffie, thee en limonade met wat lekkers klaar in
Kerkenheem.
Namens de kerkenraad,
Annie van Dam

WELKOM IN HET KERKJE VAN NOORDDIJK, ook in de winter open op

zondagmiddag
Al ruim een jaar wordt de Stefanuskerk, beter bekend als ‘het kerkje van Noorddijk’,
op zondagmiddag van 12:00 tot 17:00 uur opengesteld voor bezoekers.
Uit de positieve reacties in het gastenboek blijkt dat dit erg gewaardeerd wordt. Zo
schreven bezoekers: “Wat fijn dat de kerk open is, hier zijn we twintig jaar geleden
getrouwd.” en “Ik wandel hier al zolang en wilde altijd al eens binnenkijken.”
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Het kerkje ligt op de route van het Pronkjewailpad, een 250 km. lang wandelpad door
de provincie Groningen. Voor wandelaars op zondag blijkt een bezoek aan het kerkje
een aangename rustpauze.
Het oudste deel van de kerk, het middengedeelte, dateert van ongeveer 1250. De
Stefanuskerk is één van de oudste Groninger kerken en behoort tot ons cultureel
erfgoed. Als je over de drempel stapt is het een bijzondere ervaring te weten dat er al
bijna 800 jaar geleden op dezelfde plek mensen bij elkaar kwamen om te zingen, te
bidden, met elkaar te praten, elkaar te ontmoeten. Als de stenen eens konden
spreken …. wat zou je dan veel boeiende verhalen kunnen horen.
In de kerk liggen gratis folders, waarin de geschiedenis van de kerk beschreven
wordt en waarin o.a. informatie gegeven wordt over het orgel, de bijzondere
preekstoel en de grafstenen.
Tijdens de openstelling zal er regelmatig een schilderij te bewonderen zijn van
Annemiek Meijer, die in het kerkje exposeert.
Ook loont het om eens om de kerk heen te lopen en de oude muren van
kloostermoppen te bekijken en de grafstenen, waarop soms zeer bijzondere teksten
te lezen zijn.
De kerk, die tegenover de begraafplaats Noorddijk staat, zal ook geopend zijn op
Allerzielen, zaterdag 2 november, tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
Allerzielen is een gedenkdag, waarop de overledenen herdacht worden. Bezoekers
kunnen in alle rust hier even zitten, een kaars aansteken en, als zij daar behoefte
aan hebben, even praten met een gastvrouw.
Ellen Rigtering

OOGSTDIENST 2019

Op 22 september hebben we samen de oogstdienst
gevierd in de Stefanuskerk en waren we dankbaar voor
de rijke oogst en goede gaven die we ook dit jaar weer
mochten ontvangen ten gunste van de voedselbank.
De inbreng van de vele verpakte etenswaren, het fruit,
de ingemaakte vele soorten jam, zelfs uit
Transsylvanië, was overweldigend.
De vrije giften en de collecte, beide voor de
voedselbank, hebben een prachtig bedrag opgeleverd.
De uitgestalde waren in Kerkenheem vonden gretig aftrek onder het genoegen van
koffie en eigengemaakte taart en koeken (zie de foto’s op de volgende pagina’s).
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SAM’S KLEDINGACTIE

Op zaterdag 5 oktober hield de diaconie van Damsterboord
weer haar jaarlijkse inzameling voor Sam's kledingactie.
Ook nu kwamen de mensen hun overtollig textiel brengen.
Onze hartelijke dank hiervoor. Door uw medewerking hebben
we bij de Emmauskerk 210 kg kleding kunnen verzamelen.
Met de opbrengst van deze inzameling steunt Sam wereldwijd
mensen die in nood zijn. Elk jaar wordt een ander project
gesteund. Gekeken wordt waar de steun het hardst nodig is.
Soms met voedselpakketten, landbouwmaterialen en schoon water, maar ook met
structurele verbeteringen, zoals goed onderwijs of een goede bescherming tegen een
overstroming. Ook mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld kunnen op Sam
rekenen.
Wij hopen dat we bij een volgende inzameling ook weer op u mogen rekenen.
15

WISSELING VAN DE WACHT

Een nieuwe wijkcorrespondent, een nieuwe webmaster en ook een nieuwe
oppascoördinator.
Er wordt al een tijdje hard gewerkt aan de nieuwe website. Meer informatie hierover
vindt u elders in dit blad. Met de komst van deze website heeft Folkert Alberts
aangegeven nu na 10 jaar te willen stoppen als webmaster en als wijkcorrespondent.
We zijn heel blij dat we hiervoor vervanging hebben gevonden.
• De nieuwe webmaster is Anneliese Smoorenburg, zij is nauw betrokken bij de
ontwikkeling van de nieuwe website en is voortaan eerste aanspreekpunt als
webmaster. Dennis van der Laan zal waar nodig bijspringen. Zij zijn te bereiken
op webmaster@damsterboord.nl
• Andrea Werkman heeft toegezegd onze nieuwe wijkcorrespondent te willen
worden.Zij is te bereiken via kopij@damsterboord.nl
Maar voordat de kopij voor plaatsing in de bladen wordt aangeboden aan Andrea is
er nog een tussenstap.
Let op: De route voor het insturen van kopij is als volgt:
Anneliese doet de eindredactie van o.a. de teksten die bestemd zijn voor Rotonde en
Kerk in Stad, dus als eerste stap stuurt u het stukje naar haar.
Na eventuele aanpassingen stuurt zij het naar u terug voor akkoord en kan ze het op
de website plaatsen als dat ook de bedoeling is. Vervolgens stuurt u het naar
Andrea, die ervoor zorgt dat het in Kerk in Stad en in Rotonde wordt geplaatst.
Aangezien Kerk in Stad elke twee weken verschijnt, bekijkt zij hoe ze de kopij het
beste kan verdelen.
•

Nieuwe oppascoördinator
Wieke van der Goot heeft zich beschikbaar gesteld als oppascoördinator. De
laatste tijd was er weliswaar geen oppascoördinator meer, maar het blijkt toch
wel handig om weer één aanspreekpunt te hebben wanneer men gebruik wil
maken van de oppas.
Dus als u gebruik wilt maken van de oppas en u weet dat van te voren dan kunt
u haar dat mailen via oppas@damsterboord.nl
Als er onverwacht oppas nodig is kunt u dat vóór de dienst melden bij de
gastvrouw of – heer in de kerk. Zij/hij regelt het dan.

NB Al deze informatie vindt u ook op onze nieuwe website

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 december 2019 t/m
1 februari 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 15 november
2019 bij dhr. Alberts,/Andrea Werkman, per 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 WALFRIEDLOCATIE
Op werkdagen van 10 tot 12 uur is de Emmauskerk open.
•

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:
Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Myriam Oosting - tel: 06-39175000

•

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!!
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

begeleiding

Zat. 2 nov.
Emmauskerk

19:00 uur

Allerzielen

dienst o.l.v.
parochianen

Emmauskoor

3 november
Emmauskerk

10:00 uur

Oecumenische
viering RK

pastor Myriam
Oosting

10 november
Emmauskerk

11:15 uur

Eucharistieviering

pastor Arjen
Jellema

17 november
Emmauskerk

11:15 uur

Woord- en
communieviering

dienst o.l.v.
parochianen

Emmauskoor

24 november
Emmauskerk

11:15 uur

Surinameviering,
VOM.
Eucharistieviering

pastor Arjen
Jellema

Ala Kondre

1 december
Emmauskerk

10:00 uur

Oecumenische
viering PKN

ds. Jan Wilts

VIERINGEN IN DE BRON IN BEIJUM

Er is elke eerste zondag van de maand om 10:00 uur een oecumenische viering o.l.v.
de werkgroep oecumene.

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

De koffieochtenden zijn op dinsdag 3 december en 7 januari
en 4 februari. Wilt u gehaald en weer thuisgebracht worden?
Neemt u dan even contact op met: tel: 050-5412934

DIGITAAL LEZEN PAROCHIEBLAD VIERKANT

Wilt u Vierkant, het parochieblad van de H. Hildegard van Bingenparochie graag
digitaal lezen? U kunt zich zelf aanmelden: https://laposta.nl/f/sshqmaaxjhny
Middels een nieuwsbrief wordt u na uw aanmelding op de hoogte gesteld zodra er
een nieuwe Vierkant is verschenen. U kunt zich ook altijd zelf weer afmelden mocht u
niet langer prijsstellen op de nieuwsbrief.
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VANUIT DE WALFRIEDRAAD
•

•
•

•
•

Na een enquête onder de kerkgangers, is er besloten met ingang van 2020
de oecumenische vieringen in de Emmauskerk niet om 10.00 uur te laten
beginnen, maar om 9.30 uur. Dit omdat het anders voor beide pastores
onmogelijk is vieringen in te roosteren voor de 4 locaties.
Anita van Nimwegen legt per 1 januari haar taak als lid van het
parochiebestuur neer. We moeten dus een opvolger zien te vinden. Haar
portefeuille omhelst communicatie en de P.C.I.
Cor Scholma legt per 1 februari zijn taken in onze gemeenschap neer.
Samen met de beheerscommissie bekijkt de locatieraad hoe dit opgelost
moeten worden. Het moge duidelijk zijn, dat we op korte termijn hiervoor
vrijwilligers nodig zijn.
De onderhandelingen van het parochiebestuur met de kerkenraad van
Damsterboord over de Emmauskerk zijn nog in volle gang. We hopen
spoedig duidelijkheid te krijgen.
Er is tijdens het overleg tussen de Walfriedraad en Damsterboord geopperd
de soberheidsmaaltijden in afgeslankte vorm te laten doorgaan.
Damsterboord vraagt bij hun mensen om vrijwilligers voor één avond en
pastor Myriam Oosting wil ook wel één avond organiseren samen met
vrijwilligers van ons.

Het moge duidelijk zijn dat we op kort termijn nog meerdere vrijwilligers nodig zijn.
Wij rekenen er op dat u zich in groten getale aanmeldt. Dit kan bij Lexia Koch,
per e-mail: mailto:koch.walfried@hildegardparochie.nl

DE ACTIE “EEN HULPHOND VOOR NANCY” BRENGT RUIM €2200,- OP
Het benefietconcert op 4 oktober in de Emmauskerk was een groot succes: het was
een heerlijke muzikale avond in een gezellige sfeer. Een mooie samenwerking in de
wijk Lewenborg en omstreken maakte dit mogelijk.
Nancy en haar hulphond Fanni, die er de hele avond bij
waren, genoten zichtbaarvan muziek en dans. De
opbrengst van €2260,- voor de hulphond voor Nancy is
een mooi resultaat. Door een belangeloze inzet was dit
mogelijk!
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Dank aan:
Mayke Scholma en haar kookteam voor het
tweegangen diner;
De Walfriedgemeenschap voor de gratis
kerkruimte;
JEI-COMMUNICATIE voor het ontwerp van de
affiches en folders;
Wally Schwab voor de PR in Lewenborg.
Het programma is enthousiast ingevuld door:
Het Ala Kondre koor o.l.v. Mayke Scholma;
Hanneke Meijer met een verhaal over de
achtergronden en betekenis van een
psychiatrische hulphond;
WHAT-kwartet: Wally, Hans, Anna en Tom;
Girlforce Addance Jeugd Groningen o.l.v. Hilde
Aalders;
Swing AHA: Albert Valentijn, bassist. Henk van de Laar, sologitaar. Adriaan van
Rumpt, slaggitaar;
Instrumentaal Trio: Els Verhey viool, Chris van Wissen klarinet en Tom Hoogkamer
piano (arrangementen);
Open podium: Anneke Venema en Hanneke Meijer trekharmonica, Ben Spruijtenburg
saxofoon en Chris van Wissen en Hanneke Meijer klarinet en accordeon;
Emmauskoor o.l.v. Hanneke Meijer;
Ongehoord: Arie van Lienen en Sietze Ketelaar, trekharmonica.
Verder was de avond mogelijk door inzet van de vele vrijwilligers.
De opbrengst van de actie is nog hoger geworden door de verkoop van biologische
producten, spulletjes die van eigenaar zijn gewisseld en extra donaties.
Nog meer donaties waren er van OPA (oud papier actie Groningen zuid), Stichting
Vrienden van de Emmauskerk, het Emmauskoor en particulieren.
Namens de familie bedank ik al deze mensen hartelijk voor hun inzet en de
bezoekers voor hun bijdrage aan deze geslaagde avond.
Met deze actie is een deel van de benodigde €13.000,- opgebracht. Maar elke euro
is nog steeds welkom!
Wilt u ook bijdragen? Uw donatie kunt u overmaken naar NL71ABNA 0570 7153 69
t.n.v. Piet van Gijssel, onder vermelding van Hulphond Nancy.
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BEDANKT VOOR DE AKTIE

Zoals je elders in deze Rotonde kunt lezen is het Benefietconcert een groot succes
geweest.
Toen Piet van Gijssel ons ca. een half jaar geleden vroeg of wij het goed vonden dat
hij dit zou gaan organiseren waren we daar blij mee, maar zo’n resultaat hadden we
nooit verwacht.
Graag wil Nancy dan ook iedereen bedanken. Ze gaf het aan in de volgende
bewoordingen: “Super, onwijs gaaf en lief dat mensen dit allemaal doen en regelen!”
We willen het liefst iedereen persoonlijk bedanken maar dat is lastig. Daarom via
Rotonde onze hartelijke dank voor alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Met name Piet, Hanneke, Mayke en Yvonne. Het eten was heerlijk en de dansers en
muzikanten hebben allen echt hun best gedaan en iedereen vermaakt. Er was een
ongelofelijk samenhorigheidsgevoel en we zijn blij dat dit allemaal mogelijk was. Wij,
en zeker ook Nancy hebben er echt zichtbaar van genoten. Het deed ons en veel
aanwezigen met ons denken aan een parochieavond van vroeger. We hopen dan
ook dat we zo’n avond weer vaker mee mogen maken.
Nogmaals vriendelijk bedankt, familie Driessen
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TER INSPIRATIE:
Wij zijn samen onderweg.
Soms is de weg te zwaar.
Soms ook loopt het gemakkelijk.
Soms zingen we samen.
Soms ook huilen we
en soms lopen we te mopperen
om alles wat niet gaat,
zoals wij dat graag zouden willen.
Maar wij zijn samen onderweg.
Samen.
En wanneer de één
het even niet meer ziet zitten
en de ander even niet meer kan,
dan is er altijd nog een derde,
die zegt: kom op,
we wilden toch...
we zouden toch...
we waren toch...
samen onderweg.
Onderweg naar de toekomst,
naar het land van onze dromen,
naar het beloofde land.
We zijn samen onderweg.
Samen kunnen wij het.
Samen redden wij het.
Samen.

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde lopend van 1 december 2019 t/m
1 februari 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 15 november
2019. Per e-mail: redactie@kerkbladrotonde.nl
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