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ROTONDE 

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. 
Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De 
eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de 
locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van 
Damsterboord. 

 
REDACTIE ROTONDE 

Kopij inleveren bij:           Margreeth Nagel                         311 1260   
                       Tini van Rein 
e-mailadres:               redactie@kerkbladrotonde.nl 
redacteur:                Anneliese Smoorenburg 
Administratie:              Margreeth Nagel                         311 1260  
e-mailadres:               administratie@kerkbladrotonde.nl  
Banknr.  NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord   
                                         o.v.v. bijdrage Rotonde        
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!  
  
 
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD               
website:                  www.damsterboord.nl 
Predikant:                  ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl          280 8863  
                       Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord 
Scriba:                   Janny Wieringa                            541 4587 
                       scriba@damsterboord.nl   
Postadres:                  Postbus 9145, 9703 LC Groningen                            
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord 
Ledenadministratie:          Mw. S. Kuper                            541 3089 
                       ledenadministratie@damsterboord.nl  
Koster Stefanuskerk:           Reinder de Jager                     06-50589117 
                       koster@damsterboord.nl 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  
Website                  www.hildegardparochie.nl  
Pastoor:                      Arjen Jellema                        06-12717774 
                       pastor.jellema@hildegardparochie.nl 
Secretaris:                vacant 
                       secr.walfried@hildegardparochie.nl  
Budgethouder:                Joop van Dieren                      0594 769004 
Ledenadministratie:             e-mail: walfriedledenadm@gmail.com 
                         
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen  
 
Emmauskerk               Ra 4, 9733 HS Groningen                  541 2115 

Bespreken zaalruimte:        per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en  
per telefoon. 
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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 

 
 
 
 
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.  
 

 

 
 
 

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 

mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
mailto:informatie@damsterboord.nl
http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief
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OECUMENISCHE VIERINGEN  
De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is in 
de Emmauskerk niet langer verplicht, in de Stefanuskerk nog wel. 

• De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de 
Emmauskerk om 11:15 uur. 

• De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de 
Stefanuskerk om 10:00 uur. 
 

 
 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ 
EREDIENSTEN 

 

zondag 3 april 2022 
5e van de 40 dagen 

Jesaja 58,7‐10 Johannes 15,18-27 

Zondag 10 april 2022 
6e van de 40 dagen 

Jesaja 50,4‐7 Johannes 12,12-19 

donderdag 14 april 2022  
Witte Donderdag 

Exodus 12,(1)15‐20 Johannes 13,1-15 

vrijdag 15 april 2022 
Goede Vrijdag 

Exodus 12,(1)21‐28 Johannes 18,1-19,42 

Zaterdag 16 april 2022 
Paasnacht 

Exodus 14,15‐15,1a Lucas 24,1‐10(11) 

zondag 17 april 2022  
1e van Pasen 

Jesaja 51,9-11 Johannes 20,1‐18 

zondag 24 april 2022  
2e van Pasen 

Genesis 28,10‐22 Johannes 20,19‐31 

Zondag 1 mei 2022 
3e van Pasen 

Jeremia 32,36-41 Johannes 21,1‐14 
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OP WEG NAAR PASEN: STORM OP HET MEER 
 
Op de voorkant van de vorige Rotonde stond een afbeelding van het schilderij van 
Rembrandt over de storm op het meer van Galilea. Heel mooi en passend gekozen 
bij deze roerige tijd waarin we leven. Het verhaal gaat namelijk over mensen die het 
moeilijk hebben, tussen geloof en twijfel verkeren. En tegelijkertijd is het een 
Paasverhaal. Een mooi verhaal dus op weg naar Pasen dat ons geloof kan voeden.  
 
De leerlingen van Jezus zijn de boot ingestapt om het meer van Galilea over te 
steken. De boot is een beeld voor de kerk of gemeenschap van gelovigen, daar 
horen we allemaal bij. Maar het wordt nacht, het is donker, en er is flinke 
tegenwind. Beelden die aangeven dat het ons in het leven flink tegen kan zitten. 
Verschillende dingen kunnen ons geloof in gevaar brengen: ziekte, lijden, tegenslag 
in het leven, een wereldwijde coronapandemie en nu oorlog in de Oekraïne, vul 
maar in…  Soms wordt het mensen te veel en hebben ze geen steun aan hun 
geloof, maar gaan juist twijfelen.  
 
Dan komt Jezus over het water naar de boot toe. Daarmee wil het verhaal 
uitdrukken dat Hij meester is over alles wat doodt, dat hij het onder de voet loopt. In 
die zin is dit verhaal ook een paasverhaal: Jezus geeft nieuw leven, de dood heeft 
geen vat op Hem. Maar wij zien dat niet altijd. De leerlingen herkennen Hem in het 
eerste ogenblik ook niet. Ook dat klinkt misschien herkenbaar. Angst en zorgen 
kunnen ons zo in beslag nemen dat we het helemaal niet meer zien zitten.  
 
Jezus stapt in de boot en het houdt op met waaien. In het echte leven, gaat het niet 
altijd zo gemakkelijk. Worden moeilijkheden niet van het ene op het andere moment 
opgelost. Maar we kunnen vast wel aanvoelen dat de boodschap van het verhaal is 
dat we mét Jezus in de boot de storm beter aan kunnen, en moeilijkheden beter 
kunnen overwinnen. Dat geloof ons steun kan geven. En tegelijkertijd geeft het 
verhaal ook ruimte aan mensen die niet gelijk kunnen geloven. De leerlingen 
moesten groeien in geloof. Dezelfde mensen die later onverschrokken het 
evangelie gaan verkondigen begrijpen hier nog niet helemaal wat er gebeurt. Ze 
leken wel blind, zegt Marcus. 
 
Ons geloof is een grote rijkdom, een genade. Maar soms is het moeilijk om te 
geloven. Twijfel is menselijk. En zoals iedere relatie wel eens ups en downs kan 
hebben, zo kan het ook gaan in onze relatie met God. Op weg naar Pasen kunnen 
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verhalen als deze ons bemoedigen. We hoeven geen volmaakte gelovigen te zijn, 
we kunnen nog groeien.  
 
Graag wens ik u mede namens pastoor Jellema een vruchtbare Veertigdagentijd en 
ook alvast  
een inspirerend Paasfeest, 
pastor Myriam 
 
Vertaling is uit de Bijbel in Gewone Taal 

 
 
 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 mei tot 4 juni 2022, dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 15 april 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten 
alvast naar de overkant varen, naar de plaats Betsaïda. Jezus ging niet mee. Hij 
stuurde de mensen naar huis. Toen iedereen weg was, ging Jezus een berg op 
om te bidden. Het werd nacht. De boot was midden op het meer. Hij kwam bijna 
niet vooruit. De leerlingen roeiden wel hard, maar ze hadden tegenwind. Jezus 
stond op de berg. Hij zag dat de leerlingen het moeilijk hadden. Aan het einde 
van de nacht liep hij over het water naar de boot. Toen hij de boot voorbij wilde 
gaan, zagen de leerlingen hem op het water lopen. Ze dachten dat het een 
geest was, en schreeuwden het uit van schrik. Alle leerlingen zagen hem en ze 
waren vreselijk bang. Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet 
bang te zijn.’ Jezus stapte bij hen in de boot, en het hield op met waaien. De 
leerlingen waren stomverbaasd. Ze hadden het wonder van het brood en de vis 
niet begrepen. Ze leken wel blind. 
 

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.  
 

Rooster kerkdienster 
    

zondag 
aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

judica 
3 april  

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische dienst 

palmzondag 
10 april 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Myriam 
Oosting 

gastdienst 

Witte 
donderdag 
14 april 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 

avondgebed m.m.v. 
catechisanten en 
werkgroep eredienst; 
avondmaal 

Goede Vrijdag 
15 april 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
avondgebed m.m.v. 
werkgroep eredienst 

stille zaterdag 
16 april 

19.30 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
avondgebed m.m.v. 
werkgroep eredienst 

Pasen 
17 april 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
m.m.v. werkgroep 
eredienst/ avondmaal 

2e van Pasen 
24 april 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Ynte de 
Groot 

 

3e van Pasen 
1 mei 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Myriam 
Oosting 

oecumenische dienst 

 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
Welkom. We verheugen ons erin dat we samen kunnen komen in ons kerkgebouw 
om de Eeuwige God te prijzen en zijn trouw en recht te gedenken. 
Alle banken in de kerk zijn weer open. Aanmelden is sinds 1 maart niet meer nodig. 
Blijf de geldende adviezen van het RIVM in acht nemen. Bewaar de goede afstand 
tot elkaar, benut de hele ruimte van de kerk.  
Avondmaal zullen we vieren zowel op Witte Donderdag als op Pasen. Op Witte 
Donderdag werken de catechisanten mee. We vieren het avondmaal nog niet in de 
kring maar op onze zitplaatsen in de kerk. 
Voor wie thuis meevieren: nu de kerkdiensten weer gevierd worden als vóór maart 
2020, wordt de verbinding met de kerkomroep vanuit de kerk ongeveer drie minuten 
voor aanvang van de dienst ingeschakeld. 
 

VRIJE WEEK PREDIKANT 
Van 23 april tot en met 1 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 

• Mw. Gré Busz,          tel 050-5414910; e-mail: greebusz@gmail.com 

• Mw. Christina Huisman,  tel 050-5426553;  e-mail: christina.huisman@planet.nl 
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. 
 
 

AGENDA GESPREKSGROEPEN EN BIJEENKOMSTEN 
Alle gespreksgroepen komen weer bij elkaar. Hieronder staan de data voor zover 
ze bekend zijn. Voor de pubereetgroepen en de gesprekskring in Engelbert zijn de 
data onderweg. 
 
maandag 4 april   vanaf: 14.15  Basiscatechese 
woensdag 6 april  11.00-12.30  Bijbelkring Kerkenheem 
woensdag 6 april  19.30-21.00   Gesprekskring Dok 
maandag 11april   vanaf: 14.15  Basiscatechese 
 
 

DOOP EN HUWELIJK 
Op zondag 27 maart is gedoopt, Renate, dochter van Thom de Vries en Tineke 
Sikkema, zus van Matthijs en Lisanne. Op vrijdag 22 april aanstaande gaan Thom 
en Tineke trouwen. De bevestiging en inzegezing van hun huwelijk zullen we in de 
kerk van Engelbert vieren. 
 

WIJ GEDENKEN  
EMMIE CHRISTIEN NIJBOER-SAFFRIE, overleden op woensdag 23 februari in de 
leeftijd van 93 jaar, echtgenote van Guiko Nijboer. De familie Nijboer heeft vele 
jaren aan de Golfslag gewoond en is in 2020 verhuisd naar de Leijhoeve.  

mailto:ha.hilberts@gmail.com
https://d.docs.live.net/d484283a179d8d88/Bureaublad/Rotonde%20spullen/2022/Rotonde%20april%202022/j.rienstra@hetnet.nl
mailto:greebusz@gmail.com
mailto:christina.huisman@planet.nl
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Emmie Christien Saffrie werd geboren in wat toen 
Nederlands - Indië heette en daar vonden haar man die 
er met het leger naar toe gezonden was, en zij elkaar. In 
1953 kwam zij naar Nederland en beloofden zij elkaar 
trouw. In een lang huwelijk hebben ze lief en leed 
gedeeld, oude herinneringen aan wat goed was en pijn 
deed gedeeld en nieuwe zorgen om de kwetsbaarheid in 

hun ouderdom en nieuwe dank om wat ze samen ontvingen gedeeld. 
De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 maart in crematorium “Groningen”. 
Allen in rouw, allen in rouw om Emmie Christien Nijboer, haar man Guiko in het 
bijzonder, wensen we troost en liefde uit de bron van de Eeuwige God toe. 
 

ds. Jan Wilts 

 
Autovervoer 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
 
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
Geert Hielema    tel: 06-51212565 
 
 

KAARTVERKOOP 
We hebben in 2021 € 109,- kunnen overmaken op de rekening 
van de World Granny’s. Dit bedrag hebben we bereikt door het 
maken van felicitatie kaarten voor de bezoekersgroep.  
Ook het komende jaar 2022 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! 

Aly Oosterhuis, Liesbeth Collins, Janny de Vries, 
 Annie Oostland en Joke van Dijken 
 

BLOEMENGROET 
Fleurige bloemen in uitbundige kleuren zijn ter bemoediging en 
ondersteuning gegaan naar mevr. Noordberger, mevr. Brandsma en 
mevr. Mellema. 
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COLLECTE VOOR HET VOETLICHT:  
pkn paascollecte - libanon 
De Paascollecte van dit jaar is bestemd voor Libanon en is gericht op kansen voor 
jongeren in een achterstandswijk. 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen 
niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed 
onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere 
toekomst.  
Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit 
centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te 
verwerken.  
Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 
Voor Midas (16) betekent dit heel veel. Door zijn vlucht uit Syrië heeft hij een aantal 
jaar school gemist. Hij zit nu in een klas met kinderen die allemaal jonger zijn dan 
hij. Maar hij werkt hard en maakt goede vorderingen. Hij krijgt bijles op het Manara 
centrum en hij doet ook mee aan de fitnessworkshop van jongerenwerker Fouad. 
Hij voelt zich daardoor fitter en sterker. Bovendien kan hij met Fouad ook nog eens 
goede gesprekken voeren. Over het leven, het geloof en alles wat hem bezighoudt. 
Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd 
Alles komt goed?! 
 
OVERZICHT COLLECTE OPBRENGSTEN VIERDE KWARTAAL 2021 

PAX Vredesweek €          67,00 

PKN geloofsopvoeding door ouders €        110,85 

Eigen diaconie (Lesbos) €    3.425,33 

Beautiful Gate (Schone Poort) €          90,85 

Hannah’s Winkeltje €       153,85 

Oikocredit €        121,67 

Open Hof €       216,69 

Werelddiaconaat €        192,51 

Water for Everyone €       129,18 

UAF €        169,51 

Logeerhuis De Opstap €        159,53 

Kinderen in de Knel €        330,64 

 
EEN UPDATE OVER BECAUSE WE CARRY 
Zoals jullie weten hebben we als gemeente meegedaan met een inzameling in 
oktober voor Because we Carry. Het lijkt mij goed als ik u af en toe op de hoogte 
kan houden van hoe het gaat op Lesbos, met de stichting en welke ontwikkelingen 
er gaande zijn.  
De situatie op Lesbos is er een die aan het veranderen is. Al langer is het huidige 
vluchtelingenkamp bijna als een gevangenis, waar de leefruimte zeer beperkt is. De 
Griekse overheid heeft zeer strenge regels opgesteld voor op het kamp, wat 
betekend dat Because we Carry steeds minder vrijheid krijgt om de dingen te doen 
waar ze zo goed in zijn. Namelijk het menselijk contact en de extra zorg voor de 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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nog minder bedeelden. Because we Carry is een proactieve stichting die ervoor 
heeft gekozen buiten het kamp een nieuwe plek te creëren waar die ruimte er wel 
is. Ze hebben een stukje land aangekocht, vlak naast het kamp, waar 
voorzieningen komen om elkaar te ontmoeten en mens te zijn.  Met elkaar te koken, 
te zingen, te zitten en te praten. Voorlichting te geven en plannen te maken. 
Daarnaast blijft het werk van de voedselvoorziening en kledingdistributie en de zorg 
rondom de zwangeren onverminderd doorgaan.  
Ook in Athene is de stichting actief, daar hebben ze inmiddels een pand ingericht 
waar vrouwen een beroep leren, er is onder andere een naaiatelier, en ze leren in 
hun onderhoud te voorzien. Daarnaast zijn er nu contacten met Moldavië, grenzend 
aan de Oekraïne. Daar worden spullen naar toe gebracht, die nu niet gebruikt 
worden op Lesbos en goed gebruikt kunnen worden op deze verschrikkelijke plek.  
Na het recente bezoek van de paus, zouden ook koning Willem Alexander en 
prinses Maxima naar Lesbos reizen. Vanwege de oorlogssituatie is dit eerst 
afgezegd.  
De diaconie heeft besloten dat de stichting Because we Carry op het collecterooster 
blijft en 2 maal per jaar een terugkerend doel wordt. Ik probeer u ook regelmatig op 
de hoogte te houden van de situatie daar.  
U kunt zelf ook informatie vinden op de website van Because We Carry. Interessant 
is misschien de nieuwsbrief/ weekberichten van Vluchtelingen van Lesbos. U kunt 
zich hiervoor opgeven via de mail: beerjg@hotmail.com  
Daarin is ook aandacht voor de landelijke politiek en acties van de kerken.  

Hartelijke groet, namens de diaconie, Joke Smit  
 
De diaconie van Damsterboord sluit ook graag aan bij het onderstaande initiatief. 
We kiezen ervoor de publiciteit te delen, u kunt zelf uw bijdrage overmaken.  
 

Projectgroep haren geeft warmte  
Naar een voorbeeld van initiatieven in Apeldoorn, Ommen en andere gemeenten in 
Nederland is de Diaconale Raad Haren gestart met het project ‘Haren geeft 
Warmte’. Maar wij hebben uw hulp nodig en doen daarom een beroep op uw kerk 
en uw gemeenteleden. Wij willen ‘Haren geeft Warmte’ het liefst groter aanpakken 
en veranderen in ‘Groningen geeft Warmte’. 
 

Compensatie beter verdelen 
Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink 
duurder. Dat is slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel 
van deze mensen woont ook nog eens in een slecht geïsoleerd huurhuis. Ze 
hebben weinig of geen ruimte om een stijging van de vaste lasten en duurdere 
dagelijkse boodschappen op te vangen. Ook met compensatie door de overheid via 
de energiebelasting, die alle huishoudens ontvangen, zijn zij niet uit de problemen. 
Elk huishouden krijgt zo’n 400 euro compensatie, ongeacht het inkomen. Het 
project: ‘Haren Geeft Warmte’ omvat het plan waardoor mensen die de 
compensatie van de energiebelasting niet (helemaal) nodig hebben, dat helemaal 
of gedeeltelijk kunnen schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds. Dat fonds 
is ondergebracht bij de DIRA Haren. Deze Diaconale Raad is het samenwerkings-

mailto:beerjg@hotmail.com
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verband tussen de diaconieën van de Hervormde Dorpskerk en de Gereformeerde 
Gorechtkerk in Haren. Vanuit dit fonds worden alle schenkingen in samenwerking 
met Voedselbank Stad Groningen verdeeld. Dit gebeurt door alle schenkingen om 
te zetten in tegoedkaarten. Die kaarten zijn te besteden bij supermarkten voor 
levensmiddelen én non-foodartikelen. Daarmee kunnen huishoudens die het nodig 
hebben dus voorzien in een deel van hun dagelijkse boodschappen. Zij ontvangen 
dus een belangrijke bijdrage in de al toegenomen kosten in levensonderhoud en 
kunnen vervolgens hopelijk hun energienota betalen. 

 

We laten ze niet in de kou staan! 
Zo’n 500 huishoudens maken gebruik van de Voedselbank Stad Groningen. Als we 
al deze mensen met €100,-- tegemoet willen komen, dan is er dus €50.000 nodig. 
Dat streefbedrag kunnen wij niet zonder uw hulp behalen. 
Haren geeft Warmte roept andere kerken in de gemeente Groningen op, om 
gezamenlijk van dit project ‘Groningen geeft Warmte’ te maken. Zo kunnen wij 
samen meer gezinnen helpen en laten wij ze niet in de kou staan. Doet u met ons 
mee? Wilt u bekendheid geven aan het project?  
Of roep uw gemeenteleden op om een financiële bijdrage te doen. U kunt ook een 
donatie storten op: 
NL65 INGB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen 
o.v.v. Warmte. 
Wanneer en hoe? 
Begin maart willen we starten met de actie. De inzameling zal lopen tot en met 30 
april 2022. 
 

VANUIT HET MODERAMEN – FEBRUARI 2022 
Op het moderamen van februari mochten we een beslissing nemen hoe we verder 
willen gaan met de versoepeling van de regels omtrent covid-19. Wat wijsheid is in 
deze, zal de tijd moeten leren. We zullen ook moeten leren leven met corona. 
 
Het besluit is genomen om vanaf 1 maart alle kerkbanken weer te gebruiken en dat 
aanmelden voor de dienst ook niet meer nodig is. Een mondkapje dragen hoeft niet 
maar mag wel. We rekenen op een beetje zelfregulerend vermogen qua onderling 
afstand houden.  
De diensten worden weer wat ‘gewoner’, maar de cantor zal vooralsnog een 
belangrijke rol blijven vervullen, al mogen we weer meer zingen.  
Wellicht heeft u, op het moment van lezen, al mogen genieten van de verruiming 
van de regels. De koffie na de dienst blijft voorlopig nog steeds in Kerkenheem 
geschonken worden. 
 
Dat we weer een stap maken naar hoe het was wil niet zeggen dat de aandacht 
voor de thuisvierders verslapt. Er wordt nog steeds gekeken hoe de dienst 
audiovisueel ondersteund kan worden. Wat hierbij van belang is, is een kwalitatief 
goede verbinding maar ook het bedieningsgemak van de apparatuur in de kerk. 
Kortom, werk in uitvoering. 
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Een ander belangrijk onderwerp is de plaatselijke regeling. De regeling die er nu ligt 
dateert van 2005 en is al enige tijd niet bijgewerkt.  
Deze regeling sluit ook niet meer aan bij de huidige situatie. Om een voorbeeld te 
noemen: in 2005 werd er nog beurtelings gekerkt in Noorddijk, Middelbert en de 
Emmauskerk.  Tegenwoordig is dit alleen nog maar in de Stefanuskerk. 
Verder is het zo dat datgene wat al in de kerkorde staat, niet opgenomen hoeft te 
worden in de plaatselijke regeling.  
De plaatselijke regeling krijgt dus een flinke update, die niet alleen recht doet aan 
de huidige situatie, maar die ook passend is voor de toekomst. 
De bedoeling is dat de nieuwe regeling in april a.s. goedgekeurd kan worden door 
de kerkenraad. 
 

 
WAT ZIJN JOUW TOEKOMSTDROMEN? 

Op zondag 27 maart gaan we weer 
“Samen ontdekken!”. Een 
ontdekkingstocht van onze dromen. Het 
Bijbelverhaal van Jozef de dromer is onze 
inspiratiebron. Op allerlei manieren gaan 
we samen aan de slag met onze 
toekomstdromen en de dromen van Jozef. 
Welke dromen had Jozef en hebben wij? 
Wat doe je als ze niet uit lijken te komen? 
We proberen net zo’n kleurrijke jas voor 

Jozef te maken als hij van zijn vader kreeg. En we komen natuurlijk fijn in 
beweging.  
We sluiten af met een lekkere lunch. 
 
Wanneer:  zondag 27 maart 
Hoe laat: 11:00-13:00 uur 
Waar: CBS ’t Kompas (Valreep 67-69)  

De ingang is bij het grote schoolplein, je 
ziet daar de menshoge banner van 
Overstag wel staan. 

Wie:  voor iedereen, dus voor jong en oud. 
 
Aanmelden mag, maar hoeft niet. 
En natuurlijk mag je iedereen meenemen die dit ook leuk lijkt. 
Wij hebben er zin in, we hopen jullie dan te zien. 
 

Judith, Mayke, Isaäc, Arie-Pieter, Jolanda en Annie 
info@overstag-lewenborg.nl 

 

mailto:info@overstag-lewenborg.nl
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STORMSCHADE 
Er raasden enkele weken geleden een paar grote stormen over Nederland en 
helaas ook over Noorddijk.  
In de nacht van 18 op 19 februari viel er een hele grote linde om die al meer dan 60 
jaren naast de kerk stond. Hij viel niet op de kerk maar wel op onze fietsenrekken 
en op de schuur van de buurvrouw, mevrouw Ritsema.  
De kerkrentmeesters kregen al om half tien ‘s ochtends bericht van de ramp maar 
toen wij kwamen kijken was de familie van mevrouw Ritsema al druk bezig met 
zagen om ervoor te zorgen dat mevrouw Ritsema in elk geval gewoon haar 
achterdeur weer uit kon.  
Daarna werd er nog meer gezaagd en opgeruimd zodat de schade te zien was. 
Gelukkig was alleen de schuur maar beschadigd en met behulp van dochter, 
schoonzoon en kleindochter en haar man was om vijf uur ‘s middags alles weer 
wind- en waterdicht.  
 

 
 
Wij zijn als kerkrentmeesters de familie van mevrouw Ritsema erg dankbaar voor 
deze snelle en adequate actie. Het grote werk, het weghalen van de dikke stam, is 
later gedaan door de firma Mulder, zij zullen er ook voor zorgen dat het enorme gat 
bij de fietsenstalling weer opgevuld wordt en tot slot wordt er dan in elk een nieuw 
gat een nieuwe boom geplant, misschien wel twee, want de kleine boom, die vijftien 
jaar geleden gepoot was, is ook geraakt en omgeknakt.  
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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 
En dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een oorlog in de 
Oekraïne, waar wij als Europa uiteraard nauw mee verbonden zijn. Op allerlei 
manieren wordt geprobeerd het geweld te keren en in de nood van mensen te 
voorzien, onder andere via Kerk in Actie. Ook wordt aandacht gevraagd voor de 
mensen uit de Oekraïne in ons land. Hieronder de link voor de reactie van de 
Protestantse Kerk Nederland, scriba ds. René de Reuver en voorzitter synode ds. 
Marco Batenburg met een oproep voor gebed, dan wel een gebedsdienst met een 
gebed. Van harte ondersteund, een dringende oproep.  
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/ 
 
En hierbij een citaat van paus Franciscus: 
En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. Jezus leerde 
ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, 
met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om van Aswoensdag, op 2 maart 
aanstaande, een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op 
een speciale manier aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten te wijden. 
Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van 
oorlog, aldus paus Franciscus. 
 
Donderdag opende de voorzitter van de kerkenraad waar ik op bezoek was met het 
lezen van psalm 84 en ik dacht aan de laatste verzen: 
Want God de Heer is een zon en een schild 
Genade en glorie schenkt de Heer 
Zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
Heer van de hemelse machten, 
gelukkig wie op U vertrouwt.  
 
Wat we tegenover de boosaardige machten van geweld en machtsdenken kunnen 
plaatsen is vertrouwen op de ontmoeting met God: je laten voeden met liefde en 
vrede, met de Geest van Zijn trouw.  
 
Er zijn veel vragen in gemeenten over ‘veilige kerk’. Het is belangrijk dat gemeenten 
aandacht hebben voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, eventueel 
samen met andere gemeenten. De website van onze Protestantse Kerk heeft 
daarvoor handvatten. Ooit hadden we het idee dat vanuit de classis te doen, maar 
dat is niet verder gekomen; dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, het is de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten.  
 
Een hartelijke groet,  
ds. Jan Hommes, classispredikant 
0651999711 e-mail: j.hommes@protestantsekerk.nl 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/
mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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BUURTEN MET EEN BAKKIE BIJ KRAAIENEST 

Begin maart is het team van ‘Buurten met een bakkie’ in een nieuwe ronde bij 
bewoners van het Kraaienest langs de deur geweest. Doel was horen hoe het gaat, 
wat er leeft en wat de behoeftes zijn, dit alles onder genot van een bakkie koffie en 
een paaseitje.  
We hebben veel nieuwe mensen gezien en gesproken. In coronatijd blijken er veel 
nieuwe bewoners gekomen te zijn. We hebben mooie gesprekken gevoerd en hier 
en daar wat informatie kunnen geven over mogelijkheden in de wijk. Verder hebben 
we alle opmerkingen verzameld over het wonen en leven in Kraaienest en in de 
wijk.  
Op 12 april worden de bewoners geïnformeerd over wat op hoofdlijnen is 
opgehaald en wordt samen gekeken naar een vervolgtraject. Hiervoor krijgt men 
een uitnodiging in de bus. 
Er blijkt nu al veel animo voor de koffieochtenden. De tweede donderdag van de 
maand is inmiddels voor een vaste groep, deze is vol. We zijn nu eerst op de 
dinsdag nog bezig om een koffieochtend per verdieping te organiseren. Als we op 
alle verdiepingen geweest zijn kijken we of we ook op de tweede dinsdag van de 
maand een vaste koffieochtend kunnen gaan organiseren.  
Bent u bewoner van het Kraaienest en heeft u nog niemand van het team 
gesproken maar heeft u wel interesse voor de koffieochtend? U kunt dit doorgeven 
aan Liesbeth Weusten via telefoonnummer 06-29638712. 

Namens ‘Buurten met een bakkie’, Annie van Dam 
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VERHUIZEN VALT NIET MEE 

 
Sommigen verkeren nog lichtelijk in shock, anderen steken al direct de handen uit 
de mouwen: ruim 200 gasten uit INLIA’s opvang verhuisden afgelopen week naar 
het nieuwe Gasthuis. Ze werden er ontvangen met baklava, welkom geheten en 
rondgeleid. Toch valt verhuizen niet mee voor mensen die al zo weinig zekerheid 
hebben in het leven.  
 
Een wat oudere man is hier in Nederland al 13 keer verhuisd. Hij heeft niet 
geslapen van de stress. Een andere gast neemt hem onder z’n hoede, op naar de 
gemeenschappelijke ‘living’. Even bijkomen in een van de kleurige stoelen die 
INLIA van de Hilton hotelketen cadeau kreeg. Een Somalische gast dweilt er de 
vloer. Wat mooi is, moet mooi blijven. Het is inderdaad een hele verbetering ten 
opzichte van het uitgewoonde voormalige Formule 1 hotel. Niet alleen de living, 
alles is hier nieuw, fris en heel: kamers, keukens, toiletten en douches.   
 
Het zijn de gasten uit INLIA’s opvang voor de Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening die verhuisden naar het INLIA Gasthuis Groningen; uit het voormalige 
Formule 1 hotel en vanaf de twee opvangboten de Amanpuri en de Arkona. Op die 
boten had iedere kamer een eigen douche en toilet. Hier moeten ze die per gang 
delen; een grote omschakeling voor de mensen.  
 
Maar er is nog een gróter verschil: vanwege de coronamaatregelen zaten de gasten 
de afgelopen jaren alleen op een kamer. In de kleine kamers in het hotel en op de 
boten was het namelijk niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. In de kamers 
van het nieuwe Gasthuis kan dat wel; hier moeten ze de kamer dus weer delen 
(tenzij medische gronden dat verhinderen). Ineens zijn ze hun privacy kwijt. Dat zal 
wennen zijn. Maar zoals een van de gasten zegt: “Ik ben blij dat ik een dak boven 
mijn hoofd heb. En het is een goed dak.”  

 
HOERA, WE MOGEN WEER! 
Dat was de aanhef van de uitnodiging voor de deelnemers aan de Samenkring. Op 
23 februari kwamen we weer bij elkaar: 8 bewoners van ’t Roer, ds. Jan en de 

vrijwilligers Ammy, Tineke en Christina. 
We begonnen met een rondje bijpraten, want 
we hadden elkaar al een tijd niet gezien. 
Natuurlijk werd er ook nog over Hilko gepraat, 
die zo plotseling was overleden. Iedereen 
kreeg de kans om haar of zijn verhaal te doen 
en dat voelde goed!  
Daarna vertelde ds. Jan een mooi verhaal 
over een weddenschap tussen de wind en de 
zon:  

“Er liep een klein meisje op straat en de wind beweerde dat hij ervoor kon zorgen 
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dat het meisje haar jas verloor. Hij blies en blies, maar daardoor kreeg het meisje 
het steeds kouder en trok haar jas steeds dichter en dichter om zich heen!  
Maar toen de zon ging schijnen kreeg het meisje het steeds warmer. Ze deed eerst 
de knopen van haar jas los en uiteindelijk trok ze haar jas uit!  
Zo zie je maar weer dat je met vriendelijkheid en warmte veel meer bereikt dan met 
een koude wind. 
Al met al was het een prachtige Samenkring. 
 
 

VERKOOPTENTOONSTELLING VAN HANDBESCHILDERD PORSELEIN 
IN KERKENHEEM 
Op 23 en 24 april verkooptentoonstelling van handbeschilderd porselein in 
Kerkenheem, naast de Stefanuskerk in Noorddijk, door Antje Fluks-Hazenberg 
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De opbrengst hiervan wordt geschonken aan de kerk voor de aanschaf en 
uitbreiding van de digitale videovoorzieningen.  

 
Tijdens mijn jeugd op de boerderij in Noorddijk, de Lindenhoeve, was er altijd wel 
iets te doen aan onderhoud en al op jonge leeftijd hielp ik met het onderhoud, 
bijvoorbeeld door te helpen met verven. In 1959 ben ik samen met mijn man 
verhuisd naar de boerderij “Landzicht” te Oude Roodehaan en ook daar was de 
verfkwast weer nodig!  
Als lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Groningen, 
volgde ik de cursus Hindeloper schilderkunst o.l.v. twee dames uit Friesland; van 
kwast naar penseel dus! Na de nodige ervaring heb ik op hun verzoek de leiding 
hiervan overgenomen en na een goede voorbereiding heb ik jarenlang 
schilderlessen gegeven door de hele provincie. 
Omstreeks1980 kreeg ik interesse in het porselein schilderen en werd ik lid van het 
“Porselein Schilder Genootschap” een landelijke vereniging met bijeenkomsten 
door het hele land. 
Vanaf 1997 woon ik op “Nieuw Landzicht” in Engelbert en daar volg ik in het MFC 
nu een cursus aquarelleren bij Franca Hiddink.  Momenteel heeft vooral het 
aquarelleren van de oude kerken in onze provincie mijn voorkeur. 
Inmiddels heb ik een grote verzameling werk zowel beschilderd porselein als 
aquarellen, die ik wil verkopen en de opbrengst daarvan wil ik graag schenken aan 
de kerk in Noorddijk om op die manier bij te dragen aan de aanschaf van goede 
digitale videovoorzieningen waarvan in coronatijd is gebleken, hoe noodzakelijk die 
zijn. 
 
Openingstijden 
Zaterdag  23 april van 10.30 – 16.00 uur 
Zondag   24 april van 13.00 – 17.00 uur 
 
Hoe vindt u de ingang van Kerkenheem? 

• per auto: parkeren op het parkeerterrein van de begraafplaats. Daarna te voet 
naar de kerk; links van de kerk is een bruggetje dat u naar de ingang van 
Kerkenheem leidt  

• per fiets: eveneens via de hoofdingang van de kerk en het bruggetje; de fiets 
kan achter Kerkenheem geplaatst worden 

• heeft u een invalidenparkeervergunning dan mag u het pad op rijden naast 
Kerkenheem dat u naar de achterkant van het gebouw leidt en daar is beperkte 
ruimte om te parkeren voor minder validen. 

• De voorkant van Kerkenheem is de pastorie en niet toegankelijk voor publiek. 

 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 mei tot 4 juni 2022, dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 15 april 2022 
Per email: kopij@damsterboord.nl 

mailto:kopij@damsterboord.nl
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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. 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  

 

✉ 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. Ook is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 
jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte. 

• Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en per  
tel: 5412115. 

 
 
 

 
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
http://www.hildegardparochie.nl/
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
https://bit.ly/walfriedbrief
mailto:%20emmausgroningen@gmail.com
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VIERINGEN WALFRIED FEBRUARI 2022 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag  
3 april 2022 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. Jan Wilts 

zondag  
10 april 2022 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Gastd. Palmpasen 
Comm. 

pastor Myriam Oosting 

vrijdag  
15 april 2022 
Emmauskerk 

19.00 uur Goede Vrijdag dienst o.l.v. parochianen 

zaterdag  
16 april 2022 
Emmauskerk 

22.00 uur Paaswake 
pastor Tako de Wolff 
m.m.v. het Emmauskoor 

zondag  
17 april 2022 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Pasen 
Eucharistieviering 

pastoor Arjen Jellema 

zondag  
24april 2022 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

dienst o.l.v. parochianen 

zondag  
1 mei 2022 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastor Myriam Oosting 

 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND  
Op dinsdag 5 april 2022 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse 
koffieochtend plaatsvinden.  
 

BEZOEKERSGROEP 
Sinds eind februari 2022 heb ik, Ineke Siersema, de functie van contactpersoon van 
de bezoekersgroep van de Walfriedgemeenschap overgenomen van Cor Scholma. 
 
Het is de bedoeling van deze kleine groep vrijwilligers om mensen van onze 
gemeenschap, die dat willen, thuis op te zoeken. Ieder die te maken heeft met 
ziekte en oud zijn of zomaar een gesprekje wil, kan om een bezoekje vragen. 
Onderwerpen van gesprek kunnen bijv. geloof, hoop en liefde zijn als ook het 
gekwetst zijn of vertellen wat je dwars zit. Alles in het volledige vertrouwen, dat het 
besprokene onder ons blijft. 
Ook kunnen wij de communie thuisbrengen bij parochianen, die dat wensen. 
Mocht u zeggen, goh, dat zou ik ook we eens willen, bel of mail me dan, dan maken 
we een afspraak. 

• Mijn telefoonnummer is: 5411902 

• Mijn emailadres is: inekesiersema@gmail.com  

mailto:inekesiersema@gmail.com
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VANUIT DE WALFRIEDRAAD 
Het is een goede gewoonte geworden dat het parochiebestuur of een afvaardiging 
daarvan 2x per jaar op bezoek komen bij een raadsvergadering. Deze keer waren 
dat Ale Jan Algra en Louk Costongs. 
 
Louk legde de plannen uit voor het lustrumfeest van onze parochie, dat op de 
boerderij van Aad en Corrie op 10 juli gevierd gaat worden. Ongetwijfeld krijgt u 
hier nog meer over te horen.  
 
Ale Jan vertelde ons over de ‘Parochiemonitor’. Dit is een methode om in gesprek 
te gaan met parochianen uit de 4 locaties om te kijken hoe en waar je staat na 5 
jaar werken aan leren samengaan. En hoe we na die 5 jaar nu kunnen werken aan 
de toekomst.  
 
Verder werd er gesproken over de ‘Synodale Weg’; het is de bedoeling dat alle 
mensen uit de locaties gaan meepraten over de 3 thema’s, er worden teksten 
aangeleverd en in groepen besproken; zie verder het artikel in de Vierkant van 
maart 2022. Data 22 maart en 19 en 26 april. We gaan het dus nog druk krijgen. 
 
Louk deed ook nog verslag van de bijeenkomst over de upgrade van de website. 
Speerpunten zijn: actueler houden van de nieuwsberichten (einddatum instellen) 
meer bezinningspunten, betere zoekopdrachten en méér dwarsverbindingen 
leggen. 
De nieuwsbrief blijft op verzoek voorlopig per locatie. 
Er wordt dringend gezocht naar een Hoofdredacteur en een redactielid per locatie. 
 
Walfriedzaken: De raad neemt de goede gewoonte weer op een 
vertegenwoordiging van de werkgroepen uit te nodigen voor de vergadering.  
Zoals eerder gemeld heeft de buxusmot de struiken in ons tuintje aangetast. Deze 
struiken leveren ons elk jaar weer de takjes voor Palmpasen. Dus als iemand een 
idee heeft waar we dit jaar de takjes vandaan kunnen halen, horen we het graag. 
 
 

PALMPASEN 
Zoals elk jaar vieren we zondag 10 april Palmpasen met een 
mooi versierde palmpasenstok en gaan we rond in de 
Emmauskerk. 
Op zaterdag 9 april kunnen de kinderen en ouders/begeleiders 
tussen 15.30 en 16.30 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. 
Uiteraard mag je ook je eigen stok meenemen. 
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UITNODIGING OM MEE TE PRATEN IN HET 'SYNODAAL PROCES' 
Wij nodigen u met nadruk uit op de drie synodale bijeenkomsten in onze 
Hildegardparochie. Ook de parochianen uit de Jozefgemeenschap zijn van harte 
welkom om mee te luisteren en te spreken over de ‘kerk van vandaag’! Op alle 
avonden zullen de beide pastores aanwezig zijn, de gespreksleiding wordt verzorgd 
door de voorzitters van de locatieraden.  
 

 
 

• Dinsdag 19 april 20.00 uur. Parochiezaal locatie Walfried Groningen ‘Mede- 
verantwoordelijk voor missie’. Hoe zijn we missionaire leerlingen? 
 

• Dinsdag 26 april 20.00 uur. Parochiezaal locatie Salvator, Groningen 
‘Vieren’.  
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‘Samen op reis’ kan alleen op basis van gemeenschappelijk luisteren naar het 
Woord en viering van de Eucharistie. Hoe viert de synodale Kerk haar geloof? 
In 2023 is er een grote bisschopsvergadering (synode) in Rome met als titel ‘Voor 
een synodale Kerk: communio, participatie, missie’. Nu gebeurt dat met regelmaat 
maar deze synode is anders, omdat wereldwijd ook gelovigen worden uitgenodigd 
om mee te denken en te bidden. 'Synode’ betekent letterlijk: samen op weg gaan. 
Paus Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak van alle gedoopten. Hij zoekt 
naar wegen om allen te laten meepraten. 
 
Het leiden van de Kerk gebeurt niet alleen door de paus en zijn curie. Een synodale 
weg is een proces van luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest; het is geen 
parlement waarin besluiten genomen worden op basis van het principe ‘de meeste 
stemmen gelden’. Zo vertelt onze bisschop, Mgr. Van den Hout in een column voor 
de parochiebladen (november 2021). 
 

Anders luisteren en spreken 
Het doel is dat we, geleid door de Geest, nadenken over de vraag’ hoe wij de kerk 
kunnen opbouwen’. Concreet vertaalt de synodale weg zich in een andere 
overlegcultuur. Een cultuur van ontmoeting en gesprek waarbij bewust tijd wordt 
gemaakt voor Gods Geest die doorklinkt in de inbreng van betrokkenen. Dat vraagt 
een andere manier van luisteren en van spreken, dan wat we gewoonlijk doen in 
groepsverband. 
 
De aangereikte bijeenkomsten zijn zo opgezet dat we in een meditatieve sfeer 
afwisselend spreken en luisteren. Het komt er in het kort gezegd op neer dat we 
vanuit het luisteren (lezing, gebed, zang en stille overdenking) met elkaar in 
gesprek gaan over de aangereikte vragen. Ieder geeft zijn eigen gevoel erbij weer, 
waarna een gesprek kan ontstaan. Uiteindelijk wordt opgeschreven waarover 
gesproken is en waar wel of geen overeenstemming over werd gevoeld. Deze 
resultaten worden vervolgens aan het bisdom Groningen-Leeuwarden gestuurd en 
daar verder verwerkt. (zie Vierkant maart pag. 6-7) 
 
Alle bijeenkomsten zijn open voor alle parochianen. De eerste bijeenkomst is op 
dinsdag 22 maart. U bent van harte welkom. 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 mei tot 4 juni 2022, dient u 
de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 15 april 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl

