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ROTONDE INFORMATIE
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
Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde
bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook
de foto’s komen beter tot hun recht.
Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste
Rotonde online staat op de website.

ROTONDE NIEUWSBRIEF
Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een
e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:
Damsterboord:
naar informatie@damsterboord.nl met in de
onderwerpregel: digitale rotonde
Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:
http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief
U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die
wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de
onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.
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OECUMENISCHE VIERINGEN
De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is
verplicht! Zie blz. 10 en 21.
• De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de
Emmaüskerk om 11:15 uur.
• De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de
Stefanuskerk om 10:00 uur.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER / EREDIENSTEN
Zondag 2 mei 2021
5e van Pasen
Zondag 9 mei 2021
6e van Pasen
Donderdag 13 mei 2021
Hemelvaart
Zondag 16 mei 2021
7e van Pasen
Zondag 23 mei 2021
Pinksteren
Zondag 30 mei 2021
Trinitatis
Zondag 6 juni 2021
1e na Trinitatis

Deuteronomium
4, 32-40
Jesaja
45, 15-19
Ezechiël
1,3 -5a. 26-28a
Exodus
19, 1-11
Genesis
11, 1-9
Exodus
3, 1-6
Rechters
12, 1-6
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1 Johannes
3, 18-24
1 Johannes
4, 7-21
Lucas
24, 49-53
1 Johannes
5, 9-15
Handelingen
2, 1-24
Johannes
3, 1-16
Marcus
3, 20-35

Van Pasen tot Pinksteren
De tijd tussen Pasen en Pinksteren, die we op dit moment vieren, is een hele rijke
tijd. Een tijd namelijk om vertrouwd te mogen worden met de kern van ons geloven.
We horen over Christus’ lijden en sterven en daarna zijn opstanding. We horen de
getuigenissen hoe de eerste leerlingen langzaam aan gaan ervaren wat er aan de
hand is, dat de dood op een of andere manier geen macht over Jezus heeft. Hij
leeft en zijn vrienden ervaren steeds weer dat hij in hun midden is. Het is een grote
verscheidenheid aan verschillende verhalen, die we te horen krijgen in deze tijd.
Allemaal vertellen ze een bepaald aspect van de omgang met de Verrezen Heer.
Straks horen we nog over de hemelvaart en negen dagen later over Pinksteren, de
komst van Gods Geest. Jezus blijft niet als de Verrezene op de aarde, Hij zal
terugkeren naar de Vader, maar volgens zijn belofte zal hij een helper sturen om in
zijn voetspoor te kunnen blijven leven; de Heilige Geest. Al die gebeurtenissen
horen in hun veelheid op een bepaalde manier ook samen, bij elkaar. Ik vind dat in
de middeleeuwse kunst vaak het mooiste uitgedrukt.
Middeleeuwse kunstenaars zijn vertellers, vooral als het gaat om het maken van
kunst voor kerken, waar mensen iets te weten moesten komen over Jezus en zijn
geschiedenis of over de heiligen en hun levens. Daarom is er op een enkele
afbeelding vaak enorm veel te zien, verschillende levens-episodes in één
schildering of een rijkdom aan symboliek. Deze rechtervleugel van het altaar van de
“Meester van Schöppingen” (zie omslag) is zo’n doorgaande vertelling. Aan de
onderrand van het schilderij hebben de verschillende overleveringen over de
opstanding hun plek gevonden; de drie vrouwen bij het lege graf, de wachters, de
ontmoeting van Maria Magdalena met de verrezen Heer. En dan zien we hoe het
verder gaat. De Hemelvaart van Christus, daar op de Olijfberg, waar de afdruk van
de voeten van de Heer volgens de overlevering zichtbaar zijn gebleven, (zoals hier
op het schilderij te zien is). Uiteindelijk de uitstorting van de Heilige Geest met
Pinksteren, waar de leerlingen in gebed rond Maria de beloofde helper ontvangen
en dan straks de durf zullen hebben om erop uit te trekken en te verkondigen.
We mogen proberen om het op ons eigen leven en geloven te betrekken. Kan ik er
op vertrouwen dat Jezus de dood overwon, om ook ons eens in dat nieuwe leven te
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laten delen? En de Heilige Geest, door God aan ons gegeven, de Geest die in ons
bidt, die ons begeleiden wil op de weg door het leven. Durf ik te luisteren naar wat
de Geest ons ingeeft in de stilte van ons hart? Durf ik, net als die vrienden van de
Heer op Pinksteren beleefden, te vertellen over mijn vertrouwen, mijn geloven, om
Gods liefde weer door te geven aan de mensen om mij heen? Dat is de grote
uitdaging van Pinksteren!
Pastoor Arjen Jellema

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK
Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen
m.b.t. het indammen van het coronavirus is de bibliotheek open op
de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, behalve in de
basisschoolvakanties. We houden rekening met de 1,5 meter
afstand tussen personen en u kunt uw handen reinigen.
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 in de Emmauskerk.
Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie /
Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle
boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.
Ineke Siersema

Bibliotheeknieuws
Er is weer een nieuw boek aangeschaft.
Alles brandt door mij - Gineke Meinders
Uitgeverij Brave New Books, maart 2021
Dit eerste deel van een trilogie over Hildegard van Bingen is zeer lezenswaardig. Er
zit een zekere romanspanning in het verhaal in tegenstelling tot andere boeken
over hetzelfde onderwerp (ook in ons bezit). Hildegard komt in het boek naar voren
als een zeer achtenswaardige abdis. Zelfs haar visioenen, die ons toch vreemd
overkomen, worden met het grootste gemak aanvaardbaar beschreven. En in het
geval van haar geliefde medezuster (of dochter) Richards had ze het gelijk aan
haar kant. Ze wordt beschreven als een vrouw die haar talenten helemaal benut. Ze
wordt daarbij geholpen door mannelijke monniken om de visioenen te boek te
stellen. Tegelijk is ze ook in staat om de mannelijke abt van het klooster in
Disibodenberg tegenspel te bieden.
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Kinderbijbel - Liesbeth van Binsbergen, Roland Kalkman, Willemijn de Weerd
Bij de herziene Statenvertaling - Uitgeverij Royal Jongbloed,
Deze voor protestanten volledige kinderbijbel (het boek Makkabeeën ontbreekt) van
2018 is de moeite waard om door kinderen gelezen te worden of te worden
voorgelezen. Het oude en nieuwe testament komen in verhalende volgorde aan
bod. Soms worden onbegrijpelijke gebeurtenissen in begrijpelijke woorden voor
kinderen verhalend uitgelegd. Bijv. hoofdstuk 81 - Bijzonder bezoek bij Maria. De
engel legt het uit. De Heilige Geest komt over je. De kracht van God zorgt ervoor
dat het Kindje bij jou kan groeien en geboren worden. Jouw kindje is de Zoon van
God. Maria luister stil…Dit boek is ons geschonken door de fam. Krol.

Dingsigheidjes: Heer Help!
HEER,
Het is allemaal wel leuk met dat verbergen of verstoppen
en ik begrijp ook wel dat ik leeg moet zijn
om U te ontvangen
Maar ik ben bang
niet alleen voor leegte
Een teken zou nu wel kunnen toch
Of is ieder verantwoordelijk
U weet toch dat we dat niet kunnen
Heer Help!
Uit: Roelof Jonker, Dingsigheidjes, 2020.
Dit gedicht is een gebed, tenminste, zo lees ik het. Een weerbarstig, opstandig
gebed waarin de dichter om een teken van leven vraagt van de Heer. De eerste
regel gaat meteen los: ‘Allemaal goed en aardig maar waar bent U? Hou eens op
met u te verstoppen…’. Ik lees het als een echo van passages uit de Bijbel waarin
de discipelen vragen om een wonder, omstanders Jezus vragen om van het kruis te
komen, Thomas vraagt om Jezus’ wond te voelen.
De tweede regel laat zien dat de ik de theorie van het geloven best wel begrijp – je
leegmaken – maar dat dit zo makkelijk nog niet is. In de volgende strofe komt voor
mij de wezenlijke erkenning van ons menselijk onvermogen naar voren: ik ben
bang. Het is de centrale regel in dit gedicht. Voor leegte, maar ook voor de rest. De
dichter vult dat niet in, maar ik lees levensangst erin, of doodsangst. De dichter
zoekt houvast: een teken zou wel kunnen toch?
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Of toch niet? Moeten we het allemaal helemaal zelf uitzoeken, is het ieder voor zich
en is God er niet voor ons? Voor de dichter is dat een gotspe: dat kunnen we toch
niet. De laatste regel is het eigenlijke gebed: Heer Help, korter kan bijna niet.
Het bijzondere en dubbele van dit gedicht zit hem voor mij in het aanroepen en ter
verantwoording roepen van de voor de dichter verborgen God. En dat juist het
‘recept’ voor het vinden van God, het je leegmaken, angst oproept, waarbij de ziel
het hardst een zichtbaar teken, een zichtbare God nodig heeft. Een teken dat er
niet is… En laat nu net daarin, in die god-verlatenheid, het gebed geboren worden.
Roelof Jonker is lid van de kerkgemeente Damsterboord. Deze bundel
Dingsigheidjes bevat gedichten en foto’s van eigen hand: landschap, natuurlyriek,
maar in wezen religieus. Het is mooi vormgegeven door zijn neef, Gert-Jan Jonker.
De titel kun je lezen als ‘kleinigheden’, maar het is ook wel een ‘dingetje’. Dingsig
betekent ook wrevelig, licht ontstemd, en ik ben zo vrij in de titel zoiets als
‘wreveltjes’ te lezen. Roelof heeft enkele
van deze gedichten voorgedragen of
gebeden in bijzondere diensten in de
Stefanuskerk. Zo heeft hij bijvoorbeeld het
indrukwekkende Kindergebed
voorgedragen bij de avondwake in de
Stefanuskerk op 16 december 2020 voor
de kinderen van Moria. De gedichten zijn
niet ‘moeilijk’ maar eenvoudig van vorm –
des te mooier dat de beste gedichten toch
gelaagd zijn. Ik, die Roelof slechts
oppervlakkig ken, zie hem hieruit oprijzen.
Nieuwgierig geworden naar deze bundel?
U kunt hem kopen bij Riemer of Godert
Walter. Een klein deel van de opbrengst is
bestemd voor de desbetreffende
boekhandel, de rest van de opbrengst gaat
naar INLIA.
Reinder de Jager

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 juni t/m 3 juli 2021 dient u de
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 mei 2021
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl
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STEFANUSKERK

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

Rooster kerkdiensten
zondag

aanvang en kerk

voorganger

informatie

5e van Pasen
2 mei 2021

11.45 uur
Emmaüskerk

pastor
Marika
Meijer
ds. Arlette
Toornstra
ds. Jan Wilts

oecumenische dienst *
geen kerkomroep

6e van Pasen
10.00 uur
9 mei 2021
Stefanuskerk
e
7 van Pasen
10.00 uur
16 mei 2021
Stefanuskerk
Pinksteren
10.00 uur
ds. Jan Wilts
Maaltijd van de Heer
23 mei 2021
Stefanuskerk
1e na Pinksteren
10.00 uur
ds. L.O
30 mei 2021
Stefanuskerk
Giethoorn
e
2 na Pinksteren
10.00 uur
ds. Jan Wilts
oecumenische dienst
6 juni 2021
Stefanuskerk
* Voor de oecumenische dienst in de Emmaüskerk van 2 mei kunt u reserveren
reserveren.walfried@hildegardparochie.nl of 06-250 300 69
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Bij de kerkdiensten
We vervolgen onze ochtendgebeden op de vertrouwde wijze.
Meevieren? Dat kan in de kerk: aanmelding-dienst@damsterboord.nl en thuis:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 . De links staan ook op onze website.
Op de Pinksterzondag vieren we de Maaltijd van de Heer zoals we dat ook op de
Paaszondag deden. We vieren dat in huis en kerk samen. Een handreiking over
hoe we dat vieren vindt u op onze website.
We lezen op de zondagen rond Pinksteren de vertrouwde evangelielezingen die bij
deze zondagen horen. U vindt ze elke keer op de liturgie die een paar dagen voor
de zondag online staat op onze website.
Avondwake voor vluchtelingen in de Stefanuskerk
We moeten nog doorgaan. Met onze maandelijkse avondwake met het oog op de
vluchteling-kinderen die wachten op een verblijf in Nederland. De wake duurt
ongeveer een kwartier.
Onze avondwakes hebben vooral als doel onze aandacht wakker te houden. We
steken een kaars aan, vertellen iets van de hoop die de vluchtelingen koesteren, de
dreiging op hun weg en zijn 500 seconden stil en bidden een kort gebed. U bent
welkom.
De kerk is open vanaf 19.20 uur. Kom gerust. We verwarmen de kerk niet op
woensdagavond. Neem de bekende covidmaatregelen in acht. Opgave is niet
nodig. Er is plaats voor ongeveer 10 mensen.
Kijk voor actuele informatie op onze website: www.damsterboord.nl
U kunt thuis meedoen. De korte liturgie die we in de kerk volgen, staat ook op de
website. Die kunt u als handreiking gebruiken om thuis de wacht te houden.
wat
avondwake voor vluchteling-kinderen
wanneer woensdagavond 12 mei
tijd
19.30-19.45
plaats
Stefanuskerk Noorddijk

Pastoraat
Achter de Stefanuskerk, in het riet- en bosgebied
van Noorddijk, raken de vogels in
voorjaarsstemming. De rietgors kwam eind
februari, de blauwborst half maart en de tjiftjaf eind
maart. De rietzanger is inmiddels ook gearriveerd.
Er zwemt en broedt een keur aan eenden:
slobeend, krakeend, wilde eend, bergeend,
kuifeend en de meest brutale eend die nijlgans
heet en zijn scherpe oog ook laat vallen op de
galmgaten van de toren.
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De zwanen bouwen nesten en één van de noabers heeft zelfs de zeearend gespot.
Wij kunnen daar pastoraal wandelen. En van de vogels komt het dan vanzelf op
iets anders. Maak gerust een afspraak. U bepaalt de route!
Blijft u liever binnen? Laat het dan ook maar weten. Bellen kan, of een afspraak in
Kerkenheem, we verzinnen er altijd iets op.
ds. Jan Wilts.
Vrije week predikant
Van vrijdag 30 april tot en met zondag 9 mei 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.
Uit de kerkenraad – april 2021
Voor het eerst in 2021 is de kerkenraad weer bij elkaar geweest in Kerkenheem.
Rekening houdend met de coronamaatregelen deed een deel van de leden mee via
Zoom.
Tijdens deze kerkenraadsvergadering zijn de volgende zaken besproken:
• Er zal voorlopig (mede in verband met corona) maandelijks een
moderamenvergadering zijn en elke twee maanden een
kerkenraadsvergadering. Dit is ook een proef om te zien of dat ook in de
toekomst kan. Deze proef geldt voor 1 jaar, daarna volgt een evaluatie.
•

Momenteel is de kerkenraad nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een
eerste gesprek met een mogelijke kandidaat heeft inmiddels plaats
gevonden. Wij houden u op de hoogte.

•

Jaarlijks krijgt de oude paaskaars een bestemming. Dit jaar is de paaskaars
2020 aan mw. M. Kloosterman gegeven.

•

De jaarrekening 2020 van de Diaconie is tijdens de vergadering besproken
en goedgekeurd.

•

Met Pinksteren zal, er net als bij Pasen, weer avondmaal gevierd worden in
de kerk, waarbij de mensen die de dienst thuis beluisteren, met hun eigen
wijn en brood kunnen meedoen.

Vanuit de Werkgroep Pastoraat
Dinsdagavond 13 april kwamen we life bij elkaar in Kerkenheem. De avond werd
door ds. Jan Wilts geopend met een stukje uit het boek “Het wonder van betekenis”
van Wout van Tongeren.
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Op deze avond namen we afscheid van enkele van onze leden, nl. Annie van Dam
en Ria van Dijk, een punt van orde. De taken werden herverdeeld en we spraken af
dat de verdeling van de taken later in het jaar nog eens aan de orde zal komen.
Gelukkig is Ellen Rigtering bereid gevonden het voorzitterschap van Annie over te
nemen. Zij zal ook namens de werkgroep zitting nemen in het moderamen.
Onze actie om Paaskaarten en de Open Deur te bezorgen en in de open kerk neer
te leggen in plaats van uit te delen in een kerkdienst, is als positief ervaren, zowel
bij de mensen thuis als bij de bezoekers van de open kerk. Fijn ook dat de
werkgroep Diaconaat en de werkgroep Pastoraat konden samenwerken om dit te
realiseren. Ook de andere activiteiten rond Pasen kwamen aan de orde, maar
daarover kunt u elders een berichtje vinden.
De kerk zal ook op Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag open zijn voor bezoekers.
Tot slot nam Ellen de voorzittershamer over van Annie en kregen Annie en Ria een
bloemetje voor in de tuin en natuurlijk onze hartelijke dank voor alles wat ze de
afgelopen jaren hebben gedaan.
Christina Huisman
Diaconie en Pastoraat.
“We zijn als werkgroepen van
Diaconie en Pastoraat gezamenlijk
in actie gekomen met het bezorgen
van Open Deuren voor Pasen.
Anders dan vorig jaar, toen we door
een plotselinge lockdown verrast
werden. Toen bezorgde de Diaconie
Open Deuren bij gemeenteleden,
omdat we ze niet in de kerk konden
uitreiken.
Dit jaar kwam het Pastoraat met het
voorstel om samen aan de slag te
gaan. Zij met de lijst namen van
ouderen en hun bezoekers, de Diaconie met de gemeenteleden van 75 jaar en
jonger.
Deze huis-aan-huis-bezorging verliep goed. Bovendien was er nog een mooie
narciskaart met een paasgroet toegevoegd.”
Het bruggetje van de Stefanuskerk naar Kerkenheem
In 2011 kocht de Protestantse Gemeente Damsterboord de boerderij Kerkenheem.
Er zou een pastorie van gemaakt worden en een zalencentrum, want we hadden
geen enkele vergaderruimte meer bij de kerk.
De plannen voor Kerkenheem werden gemaakt door een architect en wij, de
kerkrentmeesters, droomden van een leuk bruggetje om van kerk naar boerderij te
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kunnen komen. De architect ontwierp dus ook een bruggetje en zo verscheen er in
2012 dat prachtige boogbruggetje. Erg geliefd bij bruidsparen voor de mooiste
trouwfoto’s en gemakkelijk voor ons allemaal. Tenminste, zo leek het…
Helaas was het toch niet allemaal zo eenvoudig. Het bruggetje bleek in de praktijk
te hoog, niet iedereen durfde er overheen en de planken waren ook wel wat glad.
Wat nu?
De kerkrentmeesters namen in 2020 het flinke besluit om daar verandering in te
brengen. Een nieuw, vlakker liggend, bruggetje werd besteld en de planken werden
voorzien van een extra antislip laag en konden opnieuw gebruikt worden. Toch nog
een beetje duurzaam.
En nu is het dan zo ver. Het nieuwe bruggetje is eind maart op zijn plaats getakeld
en de week daarop kwamen de planken er weer op. Nu kan iedereen in het vervolg
veilig van kerk naar Kerkenheem. En wat die bruidsparen betreft…het bruggetje is
nog steeds romantisch.
Ammy de Raad

Koffie op het Internet?
In het nieuwste onderzoek onder kerkgangers over wat ze het meest missen, staat
de gemeentezang bovenaan, maar ook het elkaar niet meer zien en spreken na de
kerkdienst wordt als verdrietig ervaren.
De gemeente Damsterboord heeft gelukkig heel digitaal geschoolde
gemeenteleden. Onze koster Reinder en redactrice Andrea vonden het een koud
kunstje ons digitaal te laten koffiedrinken.
Na kerktijd blijven de gemeenteleden die de dienst via het scherm hebben
bijgewoond even hangen en de 10 leden die een plekje in de kerk kregen spoeden
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zich naar hun huis om daar gauw de computer aan te zetten voor een “Zoomsessie”
(we leren wat vandaag de dag).
Alle gemeenteleden die het goede knopje hebben ingedrukt krijgen ineens bekende
koppen te zien en na wat gesputter horen ze die koppen ook nog. Het blijkt een
heel ontspannen gebeuren. Wat gegniffel en wat plagende opmerkingen, maar
vooral informerend hoe het gaat wordt de tijd gevuld.
De koffie komt natuurlijk uit de eigen keuken. Omdat het al vlug om een behoorlijk
aantal deelnemers gaat, verdeelt de “host” (weer zoiets, maar dat is natuurlijk
Reinder) ons in groepjes van vier en ineens zijn de anderen van het scherm. Als
wat meer deelnemers virtueel huiswaarts zijn gekeerd, schuift Reinder ons weer bij
elkaar.
Het mooiste van deze manier is, dat je elkaar weer ziet. Op het scherm zie je
hoezeer de deelnemers daar blij mee zijn.
Zolang we nog niet zoals voorheen tezamen de diensten in het kerkgebouw kunnen
bezoeken, willen we deze bijeenkomsten via het computerscherm eens of een paar
keer per maand houden.
Geert Hielema
Opbrengst enquête over ochtendgebeden in coronatijd
Begin dit jaar heeft de werkgroep eredienst met een enquête onderzocht hoe de
online-ochtendgebeden in coronatijd in onze gemeente worden beleefd en
gewaardeerd. Vorige maand lagen de resultaten bij de werkgroep op tafel. De
uitslag liet het volgende beeld zien.
De enquête werd door 41 gemeenteleden ingevuld, die allen wel eens een
uitzending volgden. Het overgrote deel van hen (80%) stemt 1 of meerdere keren
per maand af; meestal op kerktijd (70%), terwijl 13% dat doet op een ander
moment. Ruim de helft beluistert de dienst alleen.
Een derde deel geeft aan het kerkbezoek te mijden wegens gezondheidsrisico’s of
het gedoe er omheen (aanmelding). Sommigen geven de voorkeur aan het
kerkbezoek omdat je je dan beter kan concentreren en ook andere gemeenteleden
ziet.
Ruim de helft luistert naar de uitzending wanneer men niet naar de kerk kan. Soms
volgt men ook een onlinedienst van elders of schiet het luisteren erbij in.
Aanvankelijk waren er problemen met de verbinding, maar dat lijkt verholpen. Het
geluid van het (grote) orgel is te veel op de achtergrond.
Alle respondenten kunnen zich goed vinden in de gekozen liturgische opzet van het
ochtendgebed. Het is een compacte vorm, qua inhoud en tijdsduur. De inhoud
wordt zeer gewaardeerd, vanwege de psalmgebeden, de liedkeuze en de cantor.
Bij een kwart van de luisteraars scoren de overdenking, de liederen en gebeden het
hoogst, op de voet gevolgd door de muziek, de schriftlezing en het welkomstwoord.
Voor sommigen mag de instrumentale muziek wat korter. Wat gemist wordt zijn de
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gemeentezang, de viering van de sacramenten, het koffiedrinken na de dienst en
de spontaniteit.
Over de vraag of deze ochtendgebeden in voldoende mate bijdragen aan het in
stand houden van het onderling contact, wordt verschillend gedacht: 40% vindt van
wel, 30% vindt het onvoldoende, 20% heeft geen idee. Het idee is dat de vaste
kring van de kerkbezoekers zich wel redt, maar dat de binding met de rand minder
wordt.
Wat beter of anders zou kunnen, is vooral de communicatie. Men denkt aan een
wekelijkse mail van de predikant of een nieuwsbrief met info over wel en wee in de
gemeente of aan een telefooncirkel. Of aan een digitaal koffiemoment na de dienst
of het gerichter uitnodigen tot kerkbezoek. Ook zou een ochtendgebed gezamenlijk
kunnen worden voorbereid. En misschien kan de dienst ook op video worden
uitgezonden. En samen avondmaal vieren op een passende manier is ook
belangrijk.
Tot slot wordt aangegeven dat men blij is met deze vorm. Daarmee kunnen we
doorgaan. Ook het open zijn van de kerk op zondagmiddag wordt gewaardeerd.
Geadviseerd wordt nog eens te kijken naar de lengte van de muziekstukken en een
goede mix van onbekende en bekende liederen; we willen thuis ook graag
meezingen!
Conclusies
Volgens de werkgroep is de opbrengst representatief voor de meelevende kern van
de gemeente. De ochtendgebeden worden over het algemeen goed beluisterd en in
brede kring gewaardeerd. We kunnen hiermee verder. Men mist vooral het
gemeenschapsvormde element rond de kerkdienst: samen vieren, avondmaal,
koffiedrinken, onderlinge ontmoeting. De suggesties voor verbetering gaan vooral
over dit onderwerp.
De werkgroep gaat met de suggesties aan de gang. Enkele daarvan zijn meteen al
in de praktijk gebracht. Zo is de afgelopen zondagen aan de liturgie een rubriek
‘van zondag tot zondag’ toegevoegd met een toelichting op de dienst of nieuws uit
de gemeente. Ook hebben we op Eerste Paasdag voor het eerst sinds een jaar het
avondmaal gevierd.
Tenslotte dankt de werkgroep iedereen die aan deze enquête heeft meegewerkt, in
het bijzonder ook het webteam.
Lieuwe Giethoorn, lid werkgroep eredienst.
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Tafelversiering in de Stefanuskerk in de Goede Week: vol symboliek (met dank
aan Ria van Dijk en Gré Busz)

Witte Donderdag
Goede Vrijdag

Stille zaterdag
Paasmorgen
En in de gevlochten touwen waarmee de kerkbanken
om en om zijn afgesloten, met mooie papieren
bloemen erin gestoken, zagen we nu op Paasmorgen
deze (met dank aan Siny, de partner van Reinder):
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Bloemengroet
De bloemen ter bemoediging, ondersteuning of dank zijn gegaan naar mw. T.
Waslander, dhr G. Mellema, mw. L. Vinkes, dhr. F. Humbert. Mw. A. Meijer en
mevrouw Dijkhuizen.
De bloemen zijn in dankbaarheid aanvaard en dat maakt de vreugde van het geven
nog groter!

Collecte voor het voetlicht: KINDERVAKANTIEWEEK ROEMENIË
Nu we volop in de lente zitten en de zomer met rasse schreden nadert begint het
weer te kriebelen: vakantie! Maar vakantie is niet zo vanzelfsprekend, dat bleek
afgelopen jaar ook toen covid-19 roet in het eten gooide. Aan de andere kant leek
het ook wel een hele lange, zij het ongewone, vakantie te zijn toen velen opeens
lang thuis zaten in plaats van bijvoorbeeld in de schoolbankjes.
In Roemenië hebben de schoolkinderen normaal gesproken altijd al een langere
schoolvakantie dan wij hier gewoon zijn. Het is voor velen helaas niet altijd
(financieel) mogelijk om echt op vakantie te gaan. Daarom organiseert de lokale
protestantse kerk in Vaida-Cămăraș voor de kinderen in het dorp een vakantieweek
waarbij er in en rond het dorp allerlei activiteiten plaatsvinden. Met ondersteuning
van onze gemeente kan er net wat extra’s georganiseerd worden.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd!
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Met dank uit Roemenië.

COLLECTEOPBRENGSTEN EERSTE KWARTAAL 2021
Januari
World Servants (Ten Boer)
€ 180,44
De Luisterlijn (Sensoor)
€ 147,10
Betheljada
€ 132,10
PKN Missionair Werk
€ 137,10
Gasthuis Groningen
€ 127,10
Februari
Voedselbank (oecumenische dienst)
€ 64,60
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KiA Noodhulp Ethiopië
Open Hof
PKN Missionair Werk
Maart
Terwille
KiA Binnenlands Diaconaat
Water for Everyone
Stille Hulp

€ 115,85
€ 90,85
€ 95,84
€ 104,59
€ 144,59
€ 179,59
€ 118,59

Paascadeautje voor de kinderen van Damsterboord.
Dit jaar helaas wéér geen feestelijk Paasontbijt in Kerkenheem en ook geen
paaseieren zoeken en snoepen in de kerk.
Gelukkig was daar wel Joke Smit, die voorstelde om alle kinderen en jeugdigen van
onze Damsterboordgemeenschap een paasattentie te brengen. Om hen te laten
merken dat we aan hen denken en dat ze erbij horen. Goed idee!
Joke shopte – ondanks de (corona)winkelbeperkingen – in sneltreinvaart 31 leuke,
lekkere verrassingen bij elkaar. Variërend van knutselwerkjes en slingers tot
chocoladepaashazen.
Elke attentie werd feestelijk verpakt en voorzien van een goud- of zilverkleurig
kaartje met daarop een persoonlijke groet. Voor sommigen was er ook nog een
paaskleurplaat bij.
Enkele vrijwilligers hielpen mee om alles op tijd te bezorgen. Zij konden zelf alvast
genieten van blijde gezichten.
Nogmaals dank Joke.
Paasviering De Samenkring
Voor de bewoners van ‘t Roer die in de pré-corona tijd De Samenkring bezochten,
duurt het allemaal wel erg lang! Ze zouden zo graag weer bij elkaar komen, vooral
met dominee Jan erbij.
Helaas is dat nog niet mogelijk, maar gelukkig mag ik, als kerk-vrijwilliger, wel naar
binnen. We hebben daarom voor het paasfeest een PowerPointpresentatie
gemaakt, die ik de donderdagavond na Pasen mocht presenteren.
De groep was niet groot, omdat een aantal bewoners net uitgeziekt was van
corona, maar het nog niet aandurfde om naar de grote zaal te komen, en één
bewoner komt al zolang de epidemie heerst niet beneden.
Aan het begin van de avond ging, net zoals bij de bijeenkomsten van de
Samenkring in de oude tijd, de bloem rond, waarbij gezegd werd “blij dat je er bent”.
Daarna heb ik verteld dat gewoonlijk met Pasen een nieuwe kaars de kerk wordt
ingedragen, en dat we daarom ook een nieuwe kaars hebben voor de Samenkring.
Vervolgens is die kaars ook aangestoken.
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Toen volgde de presentatie, waarin dominee Jan het welkomstwoord tot de groep
richtte, daarna zong Grietie een aantal paasliederen, begeleid door onze organist
Gerard. Daarna kwam dominee Jan weer aan het woord. Hij vertelde het verhaal
van de Emmaüsgangers en daarbij werden mooie platen getoond.
Halverwege heb ik de presentatie even stopgezet, zodat er ook tijd was voor een
kopje thee of koffie met een sprits en paaseitjes erbij!
Het verhaal ging verder en daarna zong Grietie nog een keer, waarna dominee Jan
iedereen veel goeds toewenste en de hoop uitsprak dat we elkaar toch binnenkort
weer een keertje in levenden lijve zullen ontmoeten. Dat zorgde even voor een paar
tranen bij een aantal bewoners, want dat willen ze ook wel heel erg graag.
Het slotbeeld van de presentatie gaf de namen met foto’s weer van degenen die dit
hadden georganiseerd: dominee Jan, Antje, Gerard, Grietie, Ammy en Christina.
En als klap op de vuurpijl kreeg iedereen nog een Open Deur en een bakje met
blauwe druifjes mee.
Een van de bewoners zei: “Wat een mooie tulpjes”, maar what’s in a name,
nietwaar?
Christina Huisman, vrijwilliger bij Stichting de Zijlen, locatie ‘t Roer.

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

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 juni t/m 3 juli 2021 dient u de
kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 mei 2021
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
Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:
Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Myriam Oosting - tel: 06-39175000
Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:
www.hildegardparochie.nl
•

Tel. Emmaüskerk (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

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.
U kunt zichzelf hier inschrijven: https://bit.ly/walfriedbrief

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.
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

2 mei

11.15 uur

Oecumenische
viering RK

pastor Marika
Meijer

Henk
Velthuizen

9 mei

11.15 uur

Woord- en
communieviering

pastor Myriam
Oosting

Matthew
Schembri

16 mei

11:15 uur

DOLP

Lexia, Lidy &
Mieke

Henk
Velthuizen

23 mei

10.30 uur

Pinksteren Buitenviering

Lidy & Marian

Matthew
Schembri

30 mei

11:15 uur

Feest van de H.
Drie-eenheid

Pastoor Arjen
Jellema

Matthew
Schembri

6 juni

10:00 uur

Oecumenische
viering PKN

Ds. Jan Wilts

Alle diensten zijn in de Emmauskerk en beginnen om 11:15 uur, tenzij anders
aangegeven.
Aanmelden is verplicht.
Oecumenische viering PKN (Damsterboord): zie https://damsterboord.nl
RK diensten: aanmelden per e-mail (reserveren.walfried@hildegardparochie.nl)
of sms/ WhatsApp naar 06 250 300 69.
Verder geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen
(volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het
ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Houdt u tevens de website van de Hildegardparochie (hildegardgardparochie.nl) en
de nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.
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VANUIT DE WALFRIEDRAAD
Het eerste uur in de vergadering van 14 april was het Hildegardbestuur ook
aanwezig.
Het belangrijkste punt dat aan de orde kwam waren de financiële overzichten van
zowel de Walfriedlocatie als wel die van de andere drie locaties, zodat we ze mooi
konden vergelijken.
Het blijkt dat we het best goed doen. Er worden meerdere zalen per week verhuurd
en de verhuur tijdens de verkiezingen leverde ook een behoorlijk bedrag op. Dit is
vooral mogelijk door de inspanningen van vrijwilligers, die bereid zijn regelmatig
hun handen uit de mouwen te steken.
Want hoe meer het gebouw wordt gebruikt, hoe vaker er natuurlijk moet worden
schoongemaakt. En iedere keer moeten de zalen weer opnieuw worden klaargezet
en wordt er met stoelen en tafels gesleept. Maar ook moeten er facturen worden
opgemaakt en verstuurd. En de boodschappen, koffie, thee e.d. komen niet vanzelf
in de kast. Dan is er nog de was enz. U begrijpt, dat we dit alleen maar kunnen
doen met de hulp van velen. Dus als u zich geroepen voelt, om in bijbelse termen te
spreken…
Ook spraken we nog over het budget dat vaststaat voor dirigent en organisten. De
vraag is hoe dit bedrag te verdelen, zodat we er zo’n groot mogelijk profijt van
trekken ter ondersteuning van de wekelijkse vieringen. De Walfriedraad wil
binnenkort om de tafel met de voorgangers en het bestuur van het Emmauskoor.
En verder spraken we over de te lage bezettingsgraad van de Walfriedraad. Er is
meer werk te doen dan de vier raadsleden aankunnen. Er blijven dus regelmatig
items op de plank liggen, die toch onze aandacht verdienen. En dat is jammer. We
zouden zoveel meer kunnen doen.
Namens de Walfriedraad, Lexia Koch-Hoogma.

KOPIJ INLEVEREN:
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 junit/m 3 juli 2021 dient u
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 21 mei 2021
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl
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Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen.
Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht
en teder als van een geliefde.
Hij gaat ons voor naar Galilea,
onzichtbaar is zijn spoor.
Het staat getekend in het zonlicht.
Hij is voor ons de weg,
hij loopt door ons geweten
naar het huis van liefde en vergeving.
Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht
die vrij haar boodschap luidt.
Hij is het leven,
sterker dan het graf.
Hij ademt onze vrede.
Met zijn gewonde handen
bouwt hij aan een wereld
zonder schaduw, zonder duister in zijn ogen.
Hij is nog steeds bij ons
en vraagt ons hem te volgen naar
het land van Galilea.
Daar zullen wij hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling.
Manu Verhulst
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