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R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. 
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de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad 
van Damsterboord. 
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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 via onze 
websites lezen.  
https://damsterboord.nl/onze-
gemeente/kerkbladen2/rotonde
-2/ 
en/of   
http://bit.ly/rotondewalfried 
 
Rotonde blijft ook in zijn 
papieren vorm bestaan.  
Wilt u zich afmelden voor de 
papieren Rotonde mail  dan 
naar: 
administratie@kerkbladrotonde
.nl o.v.v. opzeggen + uw naam 
+ adres. 
 

LEZINGEN/ EREDIENSTEN 
2 februari  
4e na 
Epifanie 

Sefanja  
2,3; 3,9-13 

Matteüs 

5,1-12 

9 februari  
5e na 
Epifanie 

Jesaja  
43,9-12 

Matteüs 

5,13-16 

16 februari  
6e na 
Epifanie 

Deuteronomium 
30,15-20 

Matteüs 

5,17-26 

23 februari  
7e na 
Epifanie 

Exodus  
22,20-2632 

Matteüs 

5,33-48 

26 februari 
Aswoensdag 

Joël  
2,12-19 

Matteüs 
6,1-6.16-21 

1 maart  
1e van de 40 
dagen 

Genesis  
2,15-3,9 

Matteüs 
4,1-11 

 

 
OECUMENISCHE VIERINGEN  

 
Oecumenische diensten zijn op de eerste 
zondag van de maand in de Emmauskerk. 
 
In 2020 verandert de aanvangstijd van de 
oecumenische diensten. 
De nieuwe aanvangstijd wordt 09.30 uur (half 
tien) met ingang van 1 maart 2020. Om 
organisatorische redenen is dat in februari 
nog niet mogelijk. De oecumenische dienst 
begint dan om 11.15 uur 
 
 

https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen2/rotonde-2/
https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen2/rotonde-2/
https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen2/rotonde-2/
http://bit.ly/rotondewalfried
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
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OVERDRACHT EMMAÜSKERK IS DEFINITIEF 

Soms gaan dingen sneller dan je in eerste instantie verwacht. Nadat de notaris alle 
gegevens van Damsterboord en de Hildegardparochie met betrekking tot de 

overdracht van het aandeel van Damsterboord in 
de Emmaüskerk had ontvangen heeft hij besloten 
om nog in 2019 de akte van overdracht te laten 
passeren. Op de laatste dag van 2019 zijn de 
voorzitter en secretaris van de Kerkrentmeesters 
als vertegenwoordigers van Damsterboord en 
pastoor Jellema, Ale Jan Algra en Kristel Klink van 
de Hildegardparochie bij notaris Janssens 
geweest en is de akte van overdracht getekend. 
Dus vanaf 31 december 2019 is de 

Hildegardparochie volledig eigenaar van de Emmaüskerk. Maar wat zeker zo 
belangrijk is, is dat de Emmaüskerk behouden blijft voor de Walfriedgemeenschap. 

 

Als bewijs van deze overdracht hierbij de foto die bij de notaris is gemaakt. Zoals u 
kunt zien allemaal blijde gezichten als teken dat iedereen content is met dit 
resultaat.  
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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.  
 
 

 

BIBLIOTHEEKNIEUWS 
Op 1 december j.l. hebben we veel oude boeken vanuit de boekentafel verkocht. 
Het heeft het bedrag van 25 euro opgebracht! Waarvoor onze hartelijke dank. We 
gaan het zeker besteden aan een nieuw boek. 
 
Wederom is ons op de valreep van het nieuwe jaar 2020 een boek geschonken en 
zijn boeken aangeschaft door de Restoration Church en van het Bibliotheekbudget.   
 

JANE, Jane Lasonder en Henk Stoorvogel, uitg. 
Kokboekencentrum, 2013  
Haar leven was een hel totdat ze geraakt werd door de hemel. 
Het is een verhaal van niet heel lang geleden. Het speelt zich af 
eind 20ste eeuw en begin 21ste eeuw. Een heftig levensverhaal 
van misbruik in de jeugd van de Engelse Jane Lasonder. En 
ook het verhaal van dat God, therapeut en kerkmensen een 
steun kunnen zijn in een leven, dat verwoest dreigt te worden 
door de onverwerkte meegemaakte verschrikkingen. 
Terugkomende belevingen, die een mens behoorlijk kunnen 
dwarszitten. Wat leuk is om te vermelden; het laatste deel van 
het genezingsverhaal speelt zich af in Noord Nederland. 

 
Bestemming - Angela Elwell Hunt, uitg. Voorhoeve, 2006 
Twee gewone mensen, een zware reis en een kind dat de 
wereld zal veranderen. 
Het kerstbijbelverhaal in romanvorm zoals wij dat kennen uit de 
boeken van Matteus en Lucas. Met behulp van geschiedkundige 
bronnen aan elkaar geregen tot een verhaal. Hier wordt duidelijk 
verhaald dat God een bedoeling had/heeft met mensen toen. De 
drie wijzen/magiërs bijvoorbeeld (Melchior, Bathasar en Caspar) 
zijn mannen van verschillende leeftijden. En zij gingen al ver 
voor de geboorte van Jezus op weg i.v.m. de “ster” en de 
profetieën. 
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Het kerstfeest van de kistenmaker en andere verhalen -
 Johan Frinsel, Stichting Uitgeverij Gideon, 1992  
In dit boekje 7 verhalen die te maken hebben met de 
kerstgedachte; vrede op aarde. In het gewone dagelijkse leven 
komt op een subtiele manier God ter sprake. Het mist zijn 
uitwerking niet. Vaak zijn het kinderen of gehandicapten die ons 
de ogen openen. 
 
 
 
 Olijfboom achter de muur - Johan Feitsma  (geschonken) 
Een teken van hoop. In dit boekje wil de schrijver en 
landbouwer, Johan Feitsma uit Grijpskerk, een bijdrage leveren 
aan de oplossing van het sinds 1948 ( de oprichting van de staat 
Israël) bestaande conflict tussen de oorspronkelijke bewoners 
en de Israëliërs met name op de sinds 1967 veroverde gebied 
de West Bank. In dit verslag wordt verteld, hoe de Palestijnen 
leven en het Israëlische leger ( IDF) alles scherp in de gaten 
houdt mede door de muur. Dit boek eindigt in 2013. 
 
Niet zonder hoop - Tomas Halik, uitg. Kokboekencentrum, 
2019 
Religieuze crisis als kans.  
In dit boek gaat de schrijver op zoek naar hoop in combinatie 
met vele vormen van geloven voor vandaag. Met de hoop voor 
ogen hebben we in vele facetten van het leven met God van 
doen. Ten diepste gaat het over God, die onbegrijpelijk is en zo 
een mysterie blijft. God is immers veel meer of juist niet, dan de 
letterlijke taal. Een boek waar je blij van wordt. Om de hoop nooit 
te laten varen. 
 

 
Ineke Siersema en Jacoba van Mourik 
 

GEZAMENLIJK KINDERNEVENDIENSTPROJECT “EEN TEKEN VAN 
LEVEN” 
Over een paar weken is het weer zover; vlak na carnaval begint de 

Veertigdagentijd. Dan gaan we met de kinderen op 
weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met 
verhalen uit het boek Exodus.  
De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, 
zelfs uit de donkerste nacht. Toen het volk Israël 
het moeilijk had, zei God: ‘Ik ben er.’ Hij gaf een 
teken van leven.  
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In deze Veertigdagentijd ontdekken we hoe belangrijk tekens van leven kunnen 
zijn.  
 
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden, en we 
kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen 
en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten 
zien:  
---- Ook voor jou is er een teken van leven. ---- 
 
Ook jou zien we graag samen met je broertje of zusje bij onze kindernevendiensten.  
We bespreken het graag met jullie en doen dit met veel plezier.  
  
De Veertigdagentijd start op 26 februari en loopt tot Pasen.  
Op 5 april is het palmzondag en gaan we met de palmstokken lopen.  
 

PALMPASEN 
Zoals elk jaar vieren we Palmpasen, dit jaar op zondag 5 
april, met een mooi versierde palmpasenstok en gaan we  
rond in Mercator en de kerk. 
Op zaterdag 4 april kunnen de kinderen en  
ouders/begeleiders tussen 16.00 en 17.00 uur  
een palmstok versieren met crêpepapier, snoepjes etc.  
De stokken kosten € 1,00 en dit bedrag 
krijg je terug als je de stok weer inlevert. 
 
We hopen jullie allemaal te zien met de 40 dagentijd en 
Palmpasen! 
 
Groeten van de Kindernevendiensten van Damsterboord en Walfried 

 
EEN HULPHOND VOOR NANCY 
Vorig jaar was er op 4 oktober een benefietconcert in de Emmauskerk met het doel 
om geld in te zamelen voor een hulphond voor Nancy. 

Onze actie heeft in totaal € 2.314,80 
opgebracht voor het doel. En naast het 
geld hebben we een mooie avond 
gehad, zijn er nieuwe contacten 
ontstaan en zijn er nieuwe 
samenwerkingen ontstaan. 
Iedereen die op wat voor manier dan 

ook heeft bijgedragen: hartelijk dank. 
Onze bijdrage is een deel van de €13.000,- die in totaal nodig is. Giften blijven 
daarom van harte welkom. Dit kan door uw bijdrage te storten op NL71 ABNA 0570 
7153 69, tnv Piet van Gijssel onder vermelding van hulphond Nancy. 
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WINTERPRACHT 
 

We mopperen wel eens op het weer, maar eigenlijk heeft Nederland een fijn 
klimaat. Geen grote extremen van hitte en kou. En vier prachtige seizoenen. Mijn 
persoonlijke favoriete seizoen is de lente. Ik kan heel erg genieten van de eerste 
bloemen in de tuin, de eerste blaadjes aan de bomen, de vogels die me ’s morgens 
wekken met hun gezang. Alles komt tot leven en dat vind ik geweldig om te volgen.  
Maar het kan niet altijd lente zijn. En ieder seizoen heeft zijn eigen charme. In de 
winter kan het landschap wel kaal en doods lijken. De bomen zonder bladeren, 
geen vee in het land…. Maar hoe prachtig ziet dat zelfde landschap er dan uit na 
een sneeuwbui! Als er een sneeuwdeken over het landschap ligt. Helemaal als het 
zonnetje dan ook nog gaat schijnen, en het net lijkt of overal kleine edelsteentjes 
flonkeren. Prachtig! 
En diep in de grond, verborgen voor onze ogen begint in de winter zich al van alles 
te roeren, om straks in lente te ontkiemen en uit te botten.  
Voor sommige planten en dieren is de winter een periode waarin je moet zien te 
overleven. En soms kan dat voor mensen ook wel eens zo voelen. Maar voor 
andere planten en dieren is de winter een rustperiode, een periode die nodig is om 
later weer uitbundig te kunnen groeien en bloeien en nieuw leven voort te brengen. 
Voor mensen is dat in zekere zin ook zo. Ons leven kent mooie lentes en zomers, 
perioden waarin we opbloeien, vruchtbaar kunnen leven en werken. En ook herfst- 
en winterperioden waarin we meer geconfronteerd worden met sterven en verlies. 
Deze perioden vallen niet letterlijk samen met de seizoenen, maar ieder maakt ze 
op zijn tijd mee.  
En zo kunnen de seizoenen ons in beroering brengen met het mysterie van het 
leven, en met levensvragen, vragen naar de oorsprong en zin van ons bestaan. De 
winter, met haar lange avonden kan bij uitstek een seizoen zijn om je hiermee bezig 
te houden. Ons aanzetten tot bezinning. Zoals ook de Veertigdagentijd die tegen 
het einde van deze winter weer begint ons wil laten nadenken over wat werkelijk 
wezenlijk, belangrijk is in ons leven. 
We hebben een bijzonder klimaat, met vier seizoenen, ieder waardevol. Mogen we 
allen op zijn tijd iets van de winterpracht, maar ook van de winterwijsheid proeven.  
 
Pastor Myriam  

  
KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 maart t/m 4 april 2020 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 14 februari,  
 
Per e-mail: redactie@kerkbladrotonde.nl  

 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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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.  
 
vrije week predikant 
Van 2 februari tot en met 9 februari ben ik vrij. Als u een predikant zou willen 
spreken, kunt u contact opnemen met: 
Mw Ria van Dijk-Hilberts,  tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com., 
Mw Tiny Rienstra,        tel 050.5417391, e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met  
Mw Gré Busz,           tel 050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com.  
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. 
 

Rooster kerkdiensten 

Zondag 
Aanvang en 
kerk 

Voorganger Informatie 

4e na Epifanie 
2 februari 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Myriam 
Oosting 

oecumenische dienst 

5e na Epifanie 
9 februari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Lieuwe 
Giethoorn 

 

6e na Epifanie 
16 februari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
jubileum Gerard van 
Reenen (organist); 
Schrift en Tafel 

7e na Epifanie 
23 februari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

1e in de 40 dagen 
1 maart 

09.30 uur 
Emmaüskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische dienst 

 

 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

DAMSTERBOORD 
 

EMMAÜSKERK 
STEFANUSKERK 
MAARTENSKERK 

 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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bij de kerkdiensten 
In februari hoop ik mee te doen met de doorgaande lezing uit het Bijbelboek 
Exodus, zoals de Raad van Kerken dat voorstelt. In dat Bijbelboek wordt verteld 
hoe een kind gered wordt, hoe een volk gered wordt, hoe politiek en geloof niet 
zonder elkaar kunnen en hoe in dat alles de ruimte voor God niet ingevuld moet 
worden, maar uitgespaard kan worden. Er is een mooi nieuw boek verschenen over 
Exodus van rabbijn Jonathan Sacks. Ik noem het hier, ik hoop er in de volgende 
Rotonde de overweging aan te wijden. Bij het voorbereiden van de kerkdiensten zal 
het voor mij een bron van inspiratie zijn. (titel: Jonathan Sacks, Exodus. Boek van 
bevrijding). We beginnen er mee op zondag 16 februari (Ex 2, 1-10), dan zondag 23 
februari (Ex 2, 11-25) en op 1 maart Ex 3, 1-18. 
 
zondag 16 februari vieren we een muzikale en feestelijke dienst bij het gouden 
organistenjubileum van Gerard van Reenen. Er is een muziekensemble 
gevormd, met onder meer een cello, fluiten en een gitaar. En wij zullen, begeleid 
door onze organist, zingen dat het een lieve lust is! Meer informatie elders in dit 
blad. 
 

WIJ GEDENKEN 
ROELFINA ZWANENBURG-MARTINI, wonende in Mercator. Roelie Zwanenburg is 
overleden op oudejaarsavond 31 december in de leeftijd van 88 jaar.  
Dat het leven pijn kon doen heeft Roelie Zwanenburg moeten ervaren en ook de 
vragen die daar dan bijkomen – en ze heeft daarin ook de kracht ervaren hoe 
anderen haar - en ook zij zichzelf – met die vragen durfden aanvaarden. Dan 
konden haar ogen stralen om de vreugde die ze vervuld zag in haar leven. 
Roelie Zwanenburg was sinds 2005 weduwe van ds. Lammert Zwanenburg, 
jarenlang predikant van de Gereformeerde Kerk in Lewenborg. Met hart en ziel wist 
ze zich betrokken op de oecumene en ze deelde met haar eigen gaven in het werk 
van haar man. 
Bij de dankdienst voor het leven van Roelie Zwanenburg op dinsdag 7 januari in de 
Emmaüskerk hoorden we de woorden uit Prediker 4 over de twee handen, de ene, 
de open hand die de rust ontvangt en de ander, de vuist, die toesluit wat 
toegesloten moet worden. Daarna is Roelie Zwanenburg begraven op 
Selwerderhof. 
Allen in rouw wensen we dat ze getroost mogen zijn met liefde en vriendschap 
onder de hoede van de Eeuwige God. 

ds. Jan Wilts 
 

AGENDA GESPREKSGROEPEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 
dinsdag    11 februari  10.00 uur workshop in Het Dok, Wycher van den Bremen. 
woensdag  12 februari  19.00 uur Samenkring ‘t Roer 
woensdag  12 februari  20.15 uur Gespreksgroep Kerkenheem 
woensdag  19 februari  11.00 uur Bijbelkring Emmaüskerk 
zondag    23 februari  17.30 uur Holy Meal II, Pastorie 
woensdag  26 februari  19.30 uur Gespreksgroep Dok 
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Collecte-opbrengsten 
Kerken in Syrië €     106,85 

Logeerhuis De Opstap €     128,20 

Kinderen in de Knel (3 collectes) €     856,16   

Open Hof €     103,80 

Logeerhuis €     124,40 

 
 
COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: KERK IN 
ACTIE – boeren in een lastig klimaat  
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet 
makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er 
steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet 

goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede 
moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda 
steunt zo’n 900 boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze worden 
gestimuleerd om hun krachten te bundelen in sterke boerenorganisaties van 
ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen 
klimaatverandering en leert hen daarom: 

 energiezuinige ovens te gebruiken en ovens op biogas om houtkap terug te 
dringen; 

 kennis over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien 
zonder regen; 

 samen bomen planten om erosie te voorkomen; 

 hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten;  

 informeren over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen; 

 boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 
groepen); 

 spaargroepen te vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 
groepen). 

 
Voor 10 euro kan een boer(in) deelnemen aan een regionale boerenbeurs, waar 
men van elkaar kan leren. 
Voor 55 euro leert een dorpsbewoner een energiezuinige oven maken. 
Voor 100 euro wordt een spaargroep een jaar lang begeleid.  
Voor 140 euro leert een boer(in) hoe hij/zij voor hun belangen kan opkomen bij de 
overheid 
Voor 170 euro leert een landbouwvoorlichter van de kerk over weersvoorspellingen. 
Voor 200 euro worden een groep boer(innen) opgeleid tot imker. 
Steun dit werk en maak uw bijdrage over op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw Oeganda of doneer online. 
Hartelijk dank! 
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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 
 
 

KORT VERSLAG INFORMATIE AVOND PIONIERSPLEK LEWENBORG 
Maandag 25 november was Mark de Jager een drukbezet man. De enthousiaste 
Jonge Theoloog des Vaderlands moest zich haasten om van de studio van RTV 
Noord naar Kerkenheem in Noorddijk te komen.  
Na een humorvol optreden voor Noord Vandaag, informeerde hij ’s avonds de 
ongeveer 30 aanwezigen over de Pioniersplek Lewenborg.  
In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar heel wat pioniersplekken ontstaan. Op een 
dergelijke plek wordt gewerkt aan het aanwezig zijn in de wijk vanuit een christelijke 
achtergrond. Niet (alleen) vanuit een diaconaal perspectief, maar juist met 
gesprekken over levensvragen en zingeving.  
Lewenborg is een wijk met het minst aantal geloofsgemeenschappen per aantal 
inwoners in de stad Groningen. En een wijk met veel sociale vraagstukken 
waarvoor veel initiatieven zijn. Echter, op het gebied van zingeving en levensvragen 
wordt niet veel aangeboden.  
Daarom wordt vanuit Damsterboord en met de hulp van inwoners in Lewenborg 
toegewerkt naar het opzetten van een pioniersplek. Voor diverse doelgroepen is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan. Dat kan op heel 
veel verschillende manieren, van sporten met jongeren tot een kliederkerk. 
Aan het eind van de geslaagde informatieavond las Mark inspirerende woorden uit 
Jeremia 29:7 ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en 
zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’  
Heeft u vragen, wilt u meedoen of meedenken? Laat het weten aan Mark de Jager 
en zijn team, via markmdejager@gmail.com.  
 
 

Bloemengroet 
Ter bemoediging of ondersteuning is de bloemengroet 
gegaan naar mevr. Ritsema, mevr. Van Nispen, mevr. 
Martens, mevr. Brandsma, mevr. Bruining en de fam. Van 
der Laan. 
 

 
 

 
 

mailto:markmdejager@gmail.com
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NIEUW CONCEPTBELEIDSPLAN 2020- 2025 
De afgelopen maanden heeft de kerkenraad zich gebogen over het opstellen van 
een nieuw beleidsplan. Het concept is nu zover dat we er graag met u als 
gemeente over in gesprek gaan. 
We nodigen u daarvoor uit op zondag 23 februari 2020 na de dienst in 
Kerkenheem. 
Om het gesprek op gang te helpen zijn er een aantal vragen geformuleerd bij de 
verschillende onderdelen, die staan in rood. Maar natuurlijk kunt u ook andere 
onderwerpen aan de orde stellen. 
 
U kunt het conceptbeleidsplan downloaden via onderstaande link, of via de website 
onder ‘Onze Gemeente’, bij ‘Gemeenteberichten’: 
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2019/12/Concept-beleidsplan-2020-
2025-met-vragen.docx.pdf 
Vanaf eind januari zullen er ook papieren exemplaren beschikbaar zijn in de 
Stefanuskerk. 
Als u wel met ons van gedachten wilt wisselen over het beleidsplan maar de dienst 
over wilt slaan, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Vanaf 11:15 uur staat 
de koffie klaar in Kerkenheem. 
namens de kerkenraad, Annie van Dam 

 
VEERTIGDAGEN KALENDER 2020 MET ALS THEMA ‘STA OP!’ 
De Veertigdagentijd loopt in 2020 van Aswoensdag 26 februari tot en met 
Paaszondag 12 april.  
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, Hoogkerk 
en Damsterboord een 40-dagenkalender samengesteld. Elke dag staat er 
afwisselend een overdenking, recept, (kinder)activiteit, kunstwerk of project 
centraal. 
Op zondag 23 februari is de Veertigdagen kalender 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 € 8,--.  De opbrengst van de kalender 
gaat naar stichting Doe Een Wens.  
Petra Visser 

 
JUBILEUM ORGELCONCERT IN NOORDDIJK 
Op zaterdag 15 februari mogen wij, samen met  onze organist Gerard van Reenen, 
zijn vrouw en familie vieren dat hij 50 jaar organist is. Ter gelegenheid van dit 
heugelijke feit geeft Gerard op zaterdag 15 februari een orgelconcert in de 
Stefanuskerk van Noorddijk; aanvang 15.00 uur. 
Iedereen die Gerard kent en houdt van orgelmuziek wordt van harte uitgenodigd dit 
concert bij te wonen. Naast orgelwerken van Scarlatti, Sweelinck, Merkel, Pepping 
en Litaize, zal er ook een moment van samenzang zijn.  

https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2019/12/Concept-beleidsplan-2020-2025-met-vragen.docx.pdf
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2019/12/Concept-beleidsplan-2020-2025-met-vragen.docx.pdf
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Na afloop kunt u in het naast gelegen 
Kerkenheem, onder het genot van 
een hapje en een drankje, de jubilaris 
gelukwensen. 
Op zondag 16 februari zal er tijdens 
de ochtenddienst ook aandacht 
worden besteed aan dit jubileum. 
 
Gerard, geboren in Sassenheim werd 
als kind al geboeid door muziek en 

leerde zichzelf, met een beetje hulp van zijn zus, orgelspelen en noten lezen. Op 
zijn 10e jaar ging hij cornet spelen bij de plaatselijke christelijke muziekvereniging 
en toen hij op zijn 17e uit huis ging om in opleiding te gaan voor B-verpleegkundige 
kreeg hij gelegenheid om zich op muziekgebied verder te ontplooien. Op zijn 22e 
volgde de studie aan het conservatorium. 
Via Almen, en Eefde, waar hij in die omgeving diverse orgels bespeelde en koren 
leidde, kwam hij via Dalfsen in 2004 in Bedum terecht. Ook in onze orgelprovincie 
bespeelde hij diverse orgels en hij is al weer jaren vaste organist van onze 
gemeente.  
Gerard is altijd bereid mee te denken over de muzikale invulling van onze 
kerkdiensten en ook de bijzondere diensten, zoals de diensten die wij samen vieren 
met de bewoners van het Roer. 
Wij hopen dat velen van U, zaterdag de 15e en/of zondag de 16e, Gerard komen 
gelukwensen en komen genieten van zijn muziek. 
Zoals hijzelf zegt: ik speel altijd de mooiste muziek op het mooiste orgel op het 
mooiste moment en dat is nu! De toegang is gratis. 
 
Ria van Dijk-Hilberts 

 
KAARTVERKOOP 

We hebben in 2019 € 128,- kunnen overmaken op de rekening 
van de World Granny’s. Dit bedrag hebben we door het maken 
van felicitatie kaarten voor de bezoekersgroepen. 
Ook het komende jaar 2020 gaan we door en het doel voor het 
komende jaar is weer World Granny. Steun een Sterke Oma! 

Oma’s zijn in ontwikkelingslanden de spil van hun gemeenschap. 
Ze zorgen vaak voor de kleinkinderen omdat hun ouders er niet zijn vanwege aids 
of doordat ze in de grote stad werken. 
WorldGranny bereikt Sterke Oma’s het beste door samen te werken met lokale 
Oudere Mensen Associaties (O.M.A.’s). 
Zo helpen Sterke Oma’s de wereld vooruit! 
Wilt u kaarten voor felicitatie, beterschap,geboorte en rouw en trouwkaarten, 
u kunt ze bestellen bij ons: 
Liesbeth Collins, Janny de Vries, Coby Bos, Annie Oostland en ook Aly Oosterhuis 
en Joke van Dijken 
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EVEN VOORSTELLEN… 
Mijn naam is Andrea Werkman en ik ben sinds enige 
tijd de wijkcorrespondent voor Damsterboord.  Dat 
houdt in dat ik de kopij vanuit allerlei werkgroepen 
binnenkrijg en naar Kerk in Stad, Rotonde of 
anderszins doorstuur. Soms schrijf ik zelf ook een 
stuk.  
Verder coördineer ik vanuit Damsterboord het 
verjaardagsbezoek aan de bewoners in het Roer.  
In het dagelijks leven werk ik als docent bij de 
opleiding Voeding en Diëtetiek van de 
Hanzehogeschool. Ik houd me daar met heel veel 
verschillende zaken bezig: van onderwijs in het eerste 
jaar tot aan het onderhouden van ons internationale 

netwerk. Ik vind het dan ook niet erg om (duurzaam) te reizen.  
In mijn vrije tijd fiets ik vanuit Groningen graag de groene weilanden in en in de 
zomer ga ik het liefst wandelen in de bergen.  
Tot slot ben ik bestuurlijk actief bij Muziektheater GOOV, het gezelschap dat al 
bijna 100 jaar in Groningen (eigen) voorstellingen op de planken brengt.  

 
 
EVEN VOORSTELLEN… 

Mijn naam is Anneliese Smoorenburg  en ruim 10 jaar 
geleden ben ik verhuisd vanuit Amsterdam naar 
Lewenborg. 
Sinds 2014 zit ik in de redactie van Rotonde, en 
afgelopen jaar hebben Annie van Dam en ik de 
nieuwe website voor Damsterboord gemaakt. Samen 
met Dennis van der Laan ben ik ook webmaster van 
de site.  
Daarnaast redigeer ik alle teksten die door leden van 
de werkgroepen geschreven worden, voor ze 
gepubliceerd worden, ben ik reserve voor het 

opmaken en kopiëren van de liturgieën, en maak ik deel uit van het ‘Open Kerk’-
groepje, die zorgen voor de openstelling van de Stefanuskerk op zondagmiddag. 
 
In 2016 ben ik gestopt met mijn werk als arboadviseur, eerst in de uitgeverijsector, 
daarna in de architectenbranche - al doe ik af en toe nog wel een project voor mijn 
voormalige werkgever. Inmiddels ben ik officieel met pensioen. 
Als vrijwilliger heb ik in Groningen nog bij Humanitas en De Opstap gewerkt en ‘s 
zomers ben ik gastvrouw in de Martinikerk. 
Ik houd van lezen, musea bezoeken, af en toe een cursus volgen, naar muziek 
luisteren en ook zelf muziek maken. Eerder heb ik veel verre reizen gemaakt, 
vooral naar en door China. De laatste jaren zijn steden in de landen om ons heen 
mijn voornaamste vakantiebestemming. 
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KERSTSPEL OP KERSTMORGEN 
Na de traditionele kerstnachtvieringen was het op kerstmorgen de beurt aan de 
kinderen. Het is inmiddels een mooie traditie geworden dat er op kerstmorgen een 
kerstspel wordt opgevoerd door alle kinderen die in de kerk zijn. 
 

 
Ook dit jaar was het weer prachtig om te zien hoe iedereen zich in zijn of haar rol 
inleefde. Zo zagen we Jozef en Maria op weg naar Bethlehem en de herders die op 
weg gingen en een hele groep prachtige engelen. Ook Herodes en de soldaten 
waren van de partij. En er waren vier wijzen uit het Oosten, drie daarvan gingen op 
weg om het kindje Jezus te aanbidden en hun geschenken aan te bieden. De 
vierde wijze werd echter verschillende keren opgehouden doordat hij onderweg 
mensen zag die hulp nodig hadden. Hij vond dat belangrijker dan met zijn vrienden 
rechtstreeks naar het kindje Jezus te gaan, met als gevolg dat hij veel later 
aankwam. Hij verontschuldigde zich maar het kindje schonk hem zijn eerste 
glimlach en liet hem weten dat hij al vervuld had waarvoor het op aarde was 
gekomen. Na de dienst was er voor elk kind een kleine attentie.  
 
Dit alles is voorbereid door de leiding van de kindernevendienst, waarvoor hartelijk 
dank! 
 
 

 
NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT DS. JAN HOMMES 
‘Want wie zich zelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal 
verhoogd worden’. (Lucas 18: 14) 
 
Het begint met een Farizeeër die bidt en God dankt dat hij niet zo is als die andere 
mensen die roofzuchtig, onrechtvaardig, overspelig of zelfs tollenaar zijn; daarnaast 
een tollenaar die zijn blik niet naar de hemel durft op te slaan en zich op de borst 
slaat en roept: ‘God wees mij zondaar genadig’. En wanneer je iets verder leest het 
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gedeelte over ‘laat de kinderen tot mij komen’. Verhogen en vernederen zijn 
moeilijke woorden. Ik probeer mijn leven te leven vanuit Pasen: daar vieren wij dat 
wij rechtop worden gezet en verder mogen als opgestane mensen in het spoor van 
Jezus. Het is de bedoeling, denk ik, dat we elkaar de kans geven om op die manier 
onderweg te zijn. Verhogen betekent je beter, groter, voornamer, beschaafder, 
aangepaster of hoe dan ook te achten dan de ander; vernederen betekent luisteren 
en ruimte maken, verbinding leggen en samen optrekken. Als opgestane mensen 
levend in de ruimte van Gods liefde krijgen we allemaal die gelegenheid om er te 
zijn voor elkaar en ruimte te maken. Dat geldt ook binnen het geheel van de kerk. 
Als gemeenten zijn we samen kerk en als gemeente is verhogen denken dat je het 
alleen en zelf kunt; vernederen betekent ruimte maken voor elkaar en samen 
optrekken, elkaar daar van dienst zijn waar dat kan. Op die manier kunnen we 
allemaal een plek vinden om te zijn, ook als gemeente, hoe groot of hoe klein dan 
ook. Zo blijven we als kerk present op die plekken waar we naartoe geroepen 
worden en kunnen we een blijvende plaats zijn waar we samen zoeken, waar we 
samen vieren, waar het evangelie haar weg kan vinden. En dat is alvast een 
kerstboodschap van mijn hand aan de hand van dat kind in de voederbak.  
 
Er is een beleidsplan van de classis. Dat betekent dat we als Breed Moderamen en 
ondergetekende als classispredikant iets meer handvat hebben om namens de 
classis dingen te doen: waar het gaat om samenwerken, beroepen van predikanten 
waar wij een rol spelen en dergelijke. Daarbij past denk ik ook de organisatie van 
twee studiedagen voor predikanten en kerkelijk werkers. Donderdag 6 februari in de 
provincie Groningen en dinsdag 10 maart in de provincie Drenthe willen we een dag 
vullen met nadenken over het ambt van predikant en het werk van de kerkelijk 
werker. De ochtend besteden we aan onze eigen beweegredenen, onze eigen 
spiritualiteit, waarvan ik merk dat die bij predikanten en (overigens in mindere mate) 
kerkelijk werkers soms onder druk staat. Het middaggedeelte willen besteden aan 
nadenken over de rol die we spelen in de gemeente en in de kerkenraad. 
Aanleiding daarvoor is dat ik merk dat predikanten het soms moeilijk hebben in hun 
rol in de kerkenraad, waardoor er soms ook spanning ontstaat. Predikanten en 
kerkelijk werkers kunnen zich al vast aanmelden bij ondergetekende, een 
definitieve uitnodiging komt en u kunt zelf kiezen welke plek en/of datum het beste 
passen. We worden begeleid door dr. Hanneke Muthert van de RUG en Bram 
Schriever, coach en supervisor, betrokken bij veranderprocessen. 
 
De vierjaarlijkse bezoeken aan kerkenraden vorderen gestaag. Over het algemeen 
word ik gastvrij ontvangen en zijn de gesprekken goed en naar ik hoop ook voor 
kerkenraad en gemeente zinvol, voor mij in ieder geval altijd leerzaam. Er is zorg 
over de toekomst van de gemeenten, omdat op veel plaatsen kerkenraden moeilijk 
op sterkte blijven en predikanten moeilijk te vinden zijn.  
 
Dat laatste heeft te maken met de mobiliteit van predikanten: ze komen over het 
algemeen ook moeilijk weg en blijven lang zitten. Sinds vorig jaar is er bij een 
vacature altijd een gesprek met het Breed Moderamen, meestal met 
ondergetekende, soms met anderen van het Breed Moderamen. Wij spreken dan 
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veelal over samenwerken met andere gemeenten en een poging om samen met 
andere gemeenten een predikant te beroepen. In de Trouw van 16 november 
hebben we over dat laatste een oproep kunnen lezen: gemeenten zullen vaker 
samen een predikant moeten beroepen en predikanten moeten wennen aan een 
situatie van meerdere gemeenten en zo ook meerdere kerkenraden.  
 
Punt van zorg is de ontwikkeling van de ringen. De voorzitter van de visitatie, ds. 
Wouter Bakker zal dat samen met het college van de visitatie gaan oppakken. Het 
blijft van belang om uit te spreken dat u als gemeente zelf vooral verantwoordelijk 
voor het goed functioneren van de ring bent. U zult zelf moeten bepalen wat u daar 
in brengt en wat u er van verwacht.  
 
8 Januari is er een extra bijeenkomst voor onze gehele classis. Er is een werkgroep 
actief die voor de synode oplossingen probeert te formuleren om het gemeentewerk 
eenvoudiger te maken om zo meer tijd en energie over te houden voor het 
gemeentewerk. De werkgroep wil van alle gemeenten graag horen wat zij nodig 
hebben en wij als classis willen daarover ook graag met jullie in gesprek om te 
weten wat er in dat opzicht van ons wordt verwacht. Daarom 8 januari de Open Hof, 
Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE Assen om 19.30 uur. De definitieve uitnodiging 
volgt.  
 
Een hartelijke groet van uw classispredikant 
ds. Jan Hommes 
j.hommes@protestantsekerk.nl of 0651999711 
november 2019 

 
 

  
“We geven niet op. Nooit.” 
“Ik ben heel trots op wat we doen”, zegt verpleegkundige Alfa de Bruijn, “We laten 
mensen niet op straat staan, we blijven hen de hand reiken, ook als het heel 
moeilijk is en alles tegenzit. We geven niet op. Nooit.” Ze knikt erbij. Zo is het. 

 
De Bruijn, pardon: Alfa (“de achternaam gebruiken is te 
afstandelijk, hoor”) werkt nu ruim een jaar bij INLIA. Ze is 
nog steeds dolblij dat ze die stap heeft gezet. Al loopt ze 
zich de benen onder het lijf vandaan. Want Alfa was tot nu 
toe de enige verpleegkundige bij INLIA-projecten en had dus 
drie locaties onder zich: de BBB+ in Emmen, de LVV in 
Groningen (voorheen ook BBB+) en de TussenVoorziening 
in Eelde. Om en nabij zo’n 400 mensen. Best druk, in je 
eentje. 

 

mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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“Maar de manier waarop we hier met de mensen omgaan, maakt het veel 
makkelijker om je werk te doen”, vertelt ze, “Je staat dicht bij mensen, geeft hen het 
gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Je werkt met ze samen. Dat is al winst. 
Belangrijker nog: mensen worden door de aanpak hier geactiveerd. En dat scheelt 
de wereld. Ook voor hun gezondheid.” 
 
Ze haalt onderzoek aan van Kees Laban, de internationaal toonaangevende 
psychiater en tropenarts die vorig jaar overleed. Laban toonde aan dat de 
omstandigheden en regels in azc’s de gezondheid van asielzoekers ondermijnen: 
de gedwongen passiviteit, het gebrek aan controle over hun situatie en de 
jarenlange onzekerheid maken mensen letterlijk ziek. 
 
Alfa weet er alles van, want ze werkte voorheen zelf in een azc. “Mensen mogen 
niks en kunnen alleen maar piekeren. Dat is heel slecht voor hun gezondheid. 
Daarbij komt dat ze afstandelijk benaderd worden. Alsof je uit moest gaan van 
slechte wil. Dat helpt ook niet.” Ze kan zich opwinden over de kortzichtige 
benadering van vluchtelingen. 
 
“We maken mensen ziek, dat snap ik niet” 
 
“Er is geen visie op omgaan met asielzoekers en al helemaal niet op omgaan met 
ongedocumenteerden. Er is alleen het idee ‘we laten mensen zich onwelkom 
voelen en dan gaan ze misschien wel weg’. Maar dat kunnen ze niet, ze worden 
alleen maar ziek. We máken mensen daarmee ziek, dat snap ik niet. Het is dom. 
Als je als overheid wil dat mensen perspectief vinden om te vertrekken, dan moet je 
ze niet ziek maken. Zelfs enkel uit economisch oogpunt bekeken, wordt de 
samenleving daar niet beter van.” 
 
INLIA heeft in de opvang van de ongedocumenteerden een totaal andere aanpak. 
Gasten worden vanaf binnenkomst positief benaderd en geactiveerd. Ze krijgen 
respect, vertrouwen en delen de verantwoordelijkheid voor de opvang met de 
medewerkers. Dat betekent veel voor de mensen. “Je ziet dat het goed doet. En dat 
het werkt.” Toch heeft ook INLIA te maken met obstakels die in de weg staan van 
goede gezondheidszorg.  
 
Om te beginnen komen de gasten over het algemeen binnen zonder medisch 
dossier. Ze zijn op straat gezet en weten niet hoe ze medicatie of zorg kunnen 
krijgen. Diabetici in een rolstoel, mensen met hartklachten. Gewoon op straat. 
Zonder medicatie. Die mensen weten vaak zelf bitter weinig over hun medische 
staat en behoeften. Aan Alfa de taak om het uit te vogelen, overigens zonder dat 
INLIA aanspraak kan maken op tolken-vergoeding. Ga er maar aan staan. 
 
Daarbij komt: de gasten in de opvang zijn onverzekerd en ook onverzekerbaar. Dat 
maakt dat vergoedingen voor behandelingen in het ziekenhuis of elders een 
bureaucratische worsteling zijn. Het is Alfa een doorn in het oog. “Soms duurt het 
maanden voordat toegang tot zorg geregeld is.” Nog zoiets dat energie vreet: 
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sommige zorgverleners denken dat ze niet mógen helpen. Of de keren dat de 
geestelijke gezondheidszorg geen aanknopingspunt ziet om een patiënt te 
behandelen omdat diens situatie niet stabiel is. “Dat is echt frustrerend.”  
 
Begrijp haar niet verkeerd: de instanties en mensen waarmee INLIA samenwerkt 
zijn fantastisch. Die doen hun uiterste best. “Soms duurt het maanden voordat zo’n 
arts wordt uitbetaald, maar werkt die wel gewoon door.” Ze hoopt dat de LVV leidt 
tot verbetering van procedures en toegang, nu dat een pilot is die door de regering 
is geïnitieerd.  
 
De regering wil hiermee ‘duurzame oplossingen’ bewerkstellingen voor de 
doelgroep; dat mensen erin slagen terug te keren naar hun eigen land, zich legaal 
vestigen in een ander land of een verblijfsvergunning krijgen in Nederland. “De 
regels werken ons nu nog tegen. Maar ik hoop dat ze in Den Haag snappen dat 
duurzame oplossingen er alleen komen met fatsoenlijke toegang tot 
gezondheidszorg.” Dat is een kwestie van afwachten, maar zoals Alfa al zei: “We 
geven niet op. Nooit.” 

 
 
DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN  
Na de eerste bijeenkomst op 14 januari jl waarin professor dr. Douwe Draaisma ons 
meenam naar het herinneren en vergeten bij het ouder worden vindt de volgende 
bijeenkomst plaats.  
 
Op dinsdagmorgen 11 februari geeft Wycher van den Bremen (1954) een 
workshop onder de titel “Fris en Fruitig oud worden?”  
 
Wycher aan het woord over de workshop.  

“We komen er steeds beter achter hoe belangrijk 
gezond leven is, en we begrijpen ook steeds meer wat 
gezond is en wat ongezond. Met behulp van leefstijl 
kun je je eigen gezondheid in positieve zin 
beïnvloeden. We kunnen niet alles beïnvloeden, maar 
meer dan we vroeger dachten.  
Vaak hebben we het bij gezond leven over gezonder 
eten, meer en veelzijdig bewegen en stoppen met 
roken. Dat is een uitstekend begin, maar slechts een 
deel van het verhaal. In de workshop gaan we in op 

een aantal andere factoren die van belang zijn, maar die we regelmatig 
verwaarlozen. Factoren die voor een groot deel “tussen de oren” zitten en je 
welbevinden bevorderen. Stap voor stap gaan we deze factoren bij langs in de 
workshop en samen kijken we hoe we deze factoren kunnen beïnvloeden. Heel 
klein en praktisch, met elkaar.  
Door deze principes toe te passen krijgen we van jongs af aan meer grip op het 
ouder worden. Door gezonder te leven worden we niet alleen ouder, maar ervaren 



 21 

we ook meer kwaliteit van leven, en… je bent nooit te oud om daar mee te 
beginnen”.  
 
Een nadere kennismaking  
Wycher van den Bremen is een veelzijdig man. Van huis uit sociaal 
geograaf/planoloog. Rond 1990 treedt hij toe tot de zorg, eerst als projectleider 
Dementie Onderzoek in Groningen, later als preventiemedewerker bij Lentis. Als 
preventiewerker met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van 
gezondheidsbevordering geeft hij zowel cursussen en trainingen voor kinderen op 
de basisschool als aan ouderen van 80+. Zijn specialisatie: de combinatie van 
humor met een serieuze ondertoon. Zware onderwerpen mijdt hij niet. Door die 
luchtig maar respectvol voor het voetlicht te brengen ontstaat een openheid, die er 
voor zorgt dat mensen gemakkelijker hun twijfels en zorgen met elkaar bespreken. 
Dat is de start om een stapje verder te komen bij het hanteren van problemen.  
 
Volgens hem zijn we in Nederland steeds beter in staat om mensen te behandelen 
die ziek zijn, maar kunnen we zelf meer doen om niet ziek te worden. We laten hier 
veel liggen. Daar is de komende jaren nog winst te behalen. Daar houdt Wycher 
zich, zo oplossingsgericht als mogelijk is, mee bezig. Het is zijn passie om anderen 
te kunnen inspireren zo gezond mogelijk te leven.  
 
Zelf een hardloper, heeft Wycher ruime ervaring als atletiektrainer en treedt op als 
omroeper bij grote atletiekevenementen als Nederlandse Kampioenschappen en de 
Fanny Blankers Koen Games. In 2016 was hij een van de speakers op het 
Europees Kampioenschap Atletiek in het Olympisch Stadion in Amsterdam.  

 
 
De workshop vindt plaats in Wijkcentrum Het 
Dok. Entree is € 1,-, inclusief een kopje koffie of 
thee.  
Aanmelden is niet nodig.  
 
 

 
Levensverhalen  
Denkt u erover om onder begeleiding uw levensverhaal te schrijven dan kunt u een 
mail sturen naar m.weger@home.nl  
Workshop Haiku  
Wanneer u belangstelling hebt voor een workshop Haiku dan kunt een mail sturen 
naar dekunstvanhetouderworden@gmail.com  
 
Volgende activiteiten:  
Dinsdag 17 maart 10.00 uur: ‘Vroeger was alles beter, behalve de tandarts”, Rense 
Sinkgraven spreekt met Jean Pierre Rawie over diens leven als dichter en schrijver;  
Donderdag 16 april 20.00 uur: “Young @ Heart. Film  
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9 Maart start het Open College van 4 avonden over Leven en theologie van 
Dietrich Bonhoeffer. Docent Bert L. van der Woude (Predikant PG Winschoten 
en cursusleider TVG). 
 
Inhoud van de cursus 
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Toen in maart 1943 een aanslag op het leven van 
Hitler mislukte werd Bonhoeffer samen met Hans von Dohnanyi op 5 april 
gearresteerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand vóór de 
capitulatie van Duitsland werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg 
opgehangen. Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het 
gedicht ‘door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe 
Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.  
In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd 
en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. 
Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate 
van actualiteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en lezen we 
een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man 
op gang te brengen.  

 
 
Data:  9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april   
Aanvang: 19.30 uur in het Willem Lodewijk 
Gymnasium, Groningen.  
Kosten: € 40,- , (echt)paren betalen € 60,- 
Opgave via het inschrijfformulier op de website: 
https://www.tvg-groningen.nl 
of via emailadres: administratie@tvg-groningen.nl 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 maart t/m 4 april 2020 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 14 februari,  

Per email: kopij@damsterboord.nl 

mailto:administratie@tvg-groningen.nl
mailto:kopij@damsterboord.nl


 23 

 

 
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 of 
        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.jellema@hildegardparochie.nl
file:///C:/Users/Tini/Dropbox/Rotonde/2018%20Rotondes/juli-augustus%202018/www.hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
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VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP 
Door omstandigheden begint de oecumenische dienst in februari om 11:15 uur 
daarna op 1 maart om 9:30 uur. 

datum tijd viering voorganger begeleiding 

2 februari 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Myriam 
oosting 

 

9 februari 
Emmauskerk 

11:15 uur Eucharistieviering 
pastor Arjen 
Jellema 

 

16 februari 
Emmauskerk 

11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

dienst o.l.v. 
parochianen 

m.m.v. het 
Emmauskoor 

23 februari 
Emmauskerk 

11:15 uur Eucharistieviering 
pastor Arjen 
Jellema 

 

26 februari 
Emmauskerk 

19:00 uur Aswoensdag  
dienst o.l.v. 
parochianen 

m.m.v. het 
Emmauskoor 

1 maart 
Emmauskerk 

9:30 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 4 februari en op dinsdag 
3 maart. 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 zichzelf 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.  
 

VANUIT DE WALFRIEDRAAD 
Eindelijk was er definitief goed nieuws over de Emmauskerk. Het parochiebestuur 
heeft het deel van Damsterboord van het gebouw kunnen kopen. We zijn hier 
natuurlijk erg blij mee. 

https://laposta.nl/f/sshqmaaxjhny
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Het betekende echter ook dat de 
beheerscommissie per 1 januari ontbonden is, 
aangezien deze commissie onder zowel 
Damsterboord als de Walfried functioneerde. 
Ook lopen de contracten van Cor Scholma en 
Henk Bulthuis per 1 februari af. Dit betekent 
dat wij het beheer en verhuur van de kerk zelf 
moeten gaan regelen. Gelukkig hebben een 
aantal mensen zich hiervoor als vrijwilliger 
opgegeven. Op woensdag 15 januari gaan we 
met elkaar om de tafel zitten om taken te 
verdelen. We hopen tot een nieuwe 
beheerscommissie te komen, die zelfstandig 

de taken op zich kan nemen. Het lijkt er wel op dat we nog meer mensen nodig zijn 
om het één en ander te regelen of te doen. De kerk moet schoongehouden worden, 
bij verhuur moet de deur opengemaakt worden en moet er koffie en thee worden 
gezet. 
Af en toe moet er gekopieerd worden, en zo zijn er nog meer dingen die gedaan 
moeten worden. We hopen dan ook dat u, als u dit leest, zich aangesproken voelt u 
ook aan te melden als vrijwilliger. Dit kan bij de secretaris van de Walfriedraad 
(secr.walfried@hildegardparochie.nl tel. 0505422539). We hopen van u te horen. 
 
Verder hebben we de nodige kerstpakketten en kerststukjes rondgebracht, gelukkig 
met hulp van vrijwilligers, waarvoor nog hartelijk dank.  
De nieuwjaarsreceptie was erg gezellig en de quiz bevatte enige uitdagende 
vragen.  
Nu gaan we ons richten op 2020. Ondanks dat de groep soberheidsmaaltijden vorig 
jaar gestopt is, houden we toch 2 soberheidsmaaltijden. Misschien in een 
afgeslankte vorm wat het eten betreft, maar toch. 
Op 9 oktober willen we een vrijwilligersavond houden, om al onze vrijwilligers te 
bedanken. 
Er is dus nog steeds genoeg te doen in onze Walfriedgemeenschap. We gaan vol 
goede moed verder. 

 
PENSIONERING COR SCHOLMA 
Vrijdag 21 februari is de laatste werkdag van Cor Scholma in zijn functie als 
hoofdkoster op de Walfriedlocatie. Daarna gaat hij met pensioen. Cor heeft 
aangegeven dat hij dan ook stopt met zijn andere vrijwilligerstaken. 
 
Tijdens en na de kerkdienst van 23 februari besteden we aandacht aan zijn 
afscheid en zetten we Cor in het zonnetje. Wij nodigen u van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 
 
Namens de Walfriedraad, 
Michèle van der Knaap 
(voorzitter) 

mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
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NIEUWJAARSRECEPTIE WALFRIEDGEMEENSCHAP 3 JANUARI  
in eigen gebouw 

 
“Voor het eerst in ons eigen gebouw” is een belangrijke passage uit de toespraak 
van onze voorzitter Michèle van der Knaap. Op 31 december jl. zijn de 
overdrachtspapieren getekend. En hoe nu verder is de vraag die hier direct bij 
hoort, want alle taken zullen we met elkaar moeten gaan doen. Ons goede 
voornemen als gemeenschap is dan ook: we gaan het samen doen. 
 
Naast de toespraak was het gezellig met elkaar in een goed gevulde zaal. De door 
vrijwilligers gemaakte hapjes vielen goed in de smaak. De stemming werd verder 
vergroot door een heuse pubquiz gemaakt door Lexia. In groepen werden we aan 
het werk gezet om met de aanwezige kennis een grote diversiteit aan vragen te 
beantwoorden. Zoals: 
Welke kleur heeft de Belgische vlag gemeen met de Ierse vlag? 
Je begrijpt dat het gebruik van internet niet was toegestaan. Veel hilariteit ontstond 
er met de raadsels. Zo waren we met elkaar flink bezig en vloog de tijd voorbij. 
Nadat alle punten geteld waren bleek één groep de beste. Zij wonnen 
gelukskoekjes. 
 
Ik wil jullie het plezier van het oplossen van een raadsel niet onthouden. Hier één 
van de raadsels: 
Het heeft een been, maar het kan niet lopen. 
Het heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen. 
Het draagt een bril, maar het kan niet zien. 
Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden?   
 
NB Gebruik van internet is niet de bedoeling. Het samen oplossen wel. 
Veel plezier 
Piet van Gijssel 

  



 27 

    
 

2020 
 
 
 

 
 
Als het goed is heeft u eind januari de brochure KERKBALANS weer in bus 
gekregen. Misschien wel persoonlijk door een loper aan u overhandigd of anders 
per post, omdat er geen loper in uw wijk (meer) is. 
We hopen dat u inmiddels uw antwoordstrookje weer heeft ingeleverd of 
teruggestuurd of in de kerk heeft ingeleverd. Mocht u dat nog niet gedaan hebben 
dan verzoeken we u om dat zo spoedig mogelijk te doen. 
We hebben immers elke bijdrage, groot of klein, hard nodig, zeker nu de 
Emmauskerk eigendom is geworden van de parochie en we alle kosten alleen 
moeten dragen. 
Achter in de kerk liggen op de leestafel nog enveloppen met de brochure 
kerkbalans en een opgave strookje.. 
Jammer genoeg hebben we niet alle toegezegde bedragen voor 2019 ontvangen. 
Daarom is dit jaar elk bedrag extra welkom om de onkosten voor de 
Walfriedgemeenschap te kunnen betalen. 
Leest u de brochure nog eens door en dan ziet u dat alle inkomsten alleen voor de 
Walfriedgemeenschap gebruikt worden. 
 
Ook dit jaar willen we weer alle lopers voor kerkbalans hartelijk bedanken voor hun 
inzet om het jaar 2020 financieel weer rond te krijgen. 
 
Heeft u uw bijdrage al weer ingeleverd dan bedanken we u alvast hartelijk voor uw 
gift. 
 
Namens de werkgroep KERKBALANS, 
 
Ronald van Nimwegen, penningmeester Walfriedgemeenschap, 
Frans Haverkort, administrateur kerkbalans, 
Jan van den Hende, lid. 
 
Uw deelname formulier kunt opsturen in de geadresseerde retourenvelop of mailen 
naar: 
Frans Haverkort 
email: kerkbalans.walfried@hildegardparochie.nl 
 
 
 
 
 

mailto:kerkbalans.walfried@hildegardparochie.nl
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GELOVEN IN DE EMMAUSKERK 
De bijeenkomst voor 2020 is op maandag 9 maart van 20:00 – 21:30  uur. 
Thema voor deze avond gaat over Vasten 
 
De bijeenkomsten worden Pastor Arjen Jellema en Cor Scholma verzorgd. 
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden bij Cor Scholma. ( 050 – 541 
2115) Hij is ook dagelijks in de Emmauskerk van 10.00 – 16.00 uur.  
of via: reserveren.emmaus@gmail.com 

 
OPGENOMEN BINNEN DE ORDE FRANCISCAANSE SECULIEREN  
Peter Boelens en Cor Scholma (Walfried gemeenschap) zijn op 16 oktober 2019 
opgenomen binnen het broederschap van de Orde Franciscaanse Seculieren, de  
vroegere derde orde. Zij in bijzijn van leden van de broederschap Perfetta Letizia en 
familie, opgenomen in/en lid geworden van de broederschap Perfetta Letizia 

 
De Orde van Franciscaanse Seculieren is de Nederlandse benaming van de Ordo 
Franciscanus Saecularis (OFS), een seculiere Franciscaanse derde orde. De Orde 
maakt deel uit van de franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en 
vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen 
van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom 
heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze. In de katholieke 
kerk vormen wij, naast de eerste orden van franciscaanse paters en broeders, de 
tweede orde van clarissen en de derde orde van franciscaanse religieuzen, een 
derde orde van franciscaanse seculieren met een eigen landelijk bestuur.  
 
Elke derde woensdagavond van de maand komen wij samen in het parochiehuis 
van de parochie Maria Tenhemelopneming, Dr. Nassaulaan 3b te Assen, van 19.30 
uur tot 22.00 uur. Wij beginnen onze bijeenkomsten met het bidden van het 
franciscaanse getijdengebed, daarna volgt, indien nodig, het doorspreken van wat 
zakelijke aangelegenheden. De rest van de avond besteden wij aan verdieping in 
en bezinning op de franciscaanse spiritualiteit. De ene maand is de leiding van de 
bijeenkomst in handen van onze Geestelijke Assistent, de andere maand vullen 
wijzelf de avond in of nodigen wij iemand uit om een voordracht te houden. 

  

mailto:reserveren.emmaus@gmail.com
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RETRAITE MAART 2020: PAULUS, EEN DIENSTKNECHT VAN 
CHRISTUS JEZUS - vrijdag 27 maart 2020 
Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan 
retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel 
Paulus. Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de 
aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn 
dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig 
verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van 
landstreken en steden op zijn zendingsreizen. 
 
Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. Bronnen over hem zijn tegenstrijdig. 
Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is: wat heeft hij eigenlijk zelf 
geschreven? En waardoor of door wie werd hij gedreven? In dit retraiteweekend 
maken we kennis met het leven en enkele brieven van de apostel Paulus. 

Plaats:   Klooster Thuine, Duitsland.  
Datum:  vrijdag 27 maart – zondag 29 maart 2020.  
Tijd:     aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur.  
Opgave: vóór 13 maart 2020 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Lisette Winter, 
e-mail:  l.winter@bisdomgl.nl  
tel.:     050 – 4065888. 
Inlichtingen over het programma: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751. 

 
CURSUSAANBOD BONIFATIUS ACADEMIE LENTE 
2020 
Op 8 februari gaan de nieuwe cursussen van start van de 
Bonifatius Academie.  
De folders met het cursusaanbod zijn aanwezig in de 
parochie dus mocht u belangstelling hebben dan kunt u daar 
een folder verkrijgen. 
De folder met cursusaanbod kunt u ook vinden op de website 
www.bonifatiusacademie.nl 
 

https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Apostel-Paulus.jpg
https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Apostel-Paulus.jpg
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.bonifatiusacademie.nl/
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AVOND OVER GEBED WOENSDAG 4 MAART 2020  
Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseert de  

Projectgroep Toerusting van het Bisdom  
Groningen-Drenthe een avond over gebed. 
 
“Bidden” hoort wezenlijk bij een leven als christen.  
Het gebed noemen we dan ook wel eens “adem voor  
de ziel”. 
Maar ….. we vinden het vaak zo moeilijk.  
Tijd om het erover te gaan hebben! 
 
Bidden staat niet los van het dagelijkse leven.  

Er moet een soort verbinding zijn tussen gebed en je leven van alle dag. 
 
Bidden kun je overal, maar ervaren we dat ook echt zo? 
Of denken we toch stiekem dat het alleen maar in de kerk kan? 
 
Bidden …. wat is het eigenlijk? 
 
Verschillende soorten van gebed komen voor het voetlicht, zoals het 
formuliergebed, de rozenkrans, het Jezusgebed, overweging van de H. Schrift,  
getijdegebed en stil gebed. 
 
Waar:     Parochiezaal, Langestraat 75, 9671 PC Winschoten 
Parkeergelegenheid: Klinkerplein, bij JUMBO 
Wanneer:  Woensdag 4 maart 2020, Van: 20.00 tot 22.00 uur 
Voor wie:  Voor alle parochianen en vrijwilligers die zich willen bezinnen over de 
plaats van bidden in hun leven. 
Door wie: Pastor Myriam Oosting, pastoraal werkster van de parochie H. 
Hildegard van Bingen (Zuidhorn, Haren en Groningen). 
 
Opgave/Aanmelden tot 27 februari 2020 bij: 
Vicariaat Groningen-Drenthe: t.a.v. mevr. L. Winter 
tel. (050) 40 65 888, alle dagen (behalve vrijdagmiddag) 
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl  
 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 
 
 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 maart t/m 4 april 2020 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 14 februari,  
Per e-mail: redactie@kerkbladrotonde.nl  

 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor 
mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstvolgende keer vindt 
de ontmoetingsdag plaats in Emmeloord op: donderdag 19 maart 2020 van 10.00 tot 
ongeveer 15.30 uur in het parochiehuis, Koopmansplein 1, 8302 GK Emmeloord 
(naast de H. Michaëlkerk.) 
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al 
langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.  
Pastor Bernard Buit zal 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. 
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de 
kosten gevraagd van € 12,00.  
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  
 
U kunt zich tot 10 maart 2020 opgeven bij: 
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden  
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888, 
Email:l.winter@bisdomgl.nl 
 
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: 
 
Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418  
Dhr. A. van Rijdt, tel. 06-51042611 
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820 
Mevr. A.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 0599-587331 
 
Na opgave ontvangt u rond 11 maart 2020 een programma, een routebeschrijving 
en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Emmeloord is per bus bereikbaar.   
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1E ZONDAG VAN DE VASTEN  
Openingswoord  
 
De veertigdagentijd is een tijd van meer helder inzicht om de verraderlijke tactiek 
van het kwaad te ontmaskeren en vooral van vernieuwde, vindingrijke 
weerbaarheid. 
Wie niet weerstaat, wordt misleid en meegesleurd. 
En de drie bekoringen van het evangelie duiden ons ook aan waar wij die strijd 
zullen moeten leveren: nl. op het domein van onze fundamentele relaties: méér met 
God verbonden leven, méér solidair met elkaar en authentieker tegenover de 
dingen die ons gegund worden. 
Daarom proberen wij tijdens deze veertigdagentijd. 
Tegenover God minder eisen stellen, maar Hem uitdrukkelijk danken voor het 
leven, dus bidden. 
De dingen die ons ter beschikking staan minder grijpen; wij gaan ze meer delen: 
broederlijk delen. 
Onze medemensen met wie wij omgaan niet proberen te domineren, overheersen. 
Wij gaan integendeel de zwakkeren meer beschermen. 
Dat is echt vasten: meer danken, meer delen en meer dienen dan wij al doen. 
En dat vraagt van ons dat wij steeds opnieuw kiezen en een dagelijkse strijd 
leveren tegen onze zelfzucht, vóór de liefde. 
En dan zullen wij tijdens de volgende weken wel ontdekken hoe wij ons leven het 
best gaan reorganiseren, met welke prioriteiten en met welke beperkingen. 

Pater Frans s.j. 

 
TER INSPIRATIE 
 
Met een handvol kleine, zwakke, machteloze mensen  
is het ooit begonnen. 
Vanuit hun onmacht, hun angst en ontgoocheling  
hebben zij de handen in elkaar geslagen,  
en zijn ze op weg gegaan.  
Waarheen?  
Ze wisten het zelf niet. Ze zouden wel zien...  
Ze deelden wat ze hadden, brood en wijn, huis en goed.  
Uit het samen bidden putten zij de kracht  
om te blijven doorgaan en hielden ze de droom wakker  
die Jezus in hen gewekt had.  
 
Vanuit deze verbondenheid  
zetten ze de kleine dagelijkse stappen die haalbaar waren.  
En dat was heel wat.  
Zo groeide indertijd nieuw leven in een stervende wereld.  
Waarom zou dat nu niet kunnen?  

Carlos Desoete  


