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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                                                  0594769004 
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                  

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

per telefoon.                           541 2115 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
http://www.damsterboord.nl/
mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:scriba@damsterboord.nl
mailto:ledenedministratie@damsterboord.nl
mailto:koster@damsterboord.nl
file:///C:/Users/Tini/Dropbox/Rotonde/2018%20Rotondes/juli-augustus%202018/www.hildegardparochie.nl
mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
mailto:walfriedledenadm@gmail.com
mailto:emmausgroningen@gmail.com
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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.  

• 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 
 

 

BIBLIOTHEEKNIEUWS  MEI/JUNI 2022 
De bibliotheek is elke donderdagavond van 19.30 u. tot 20.30 u open. U bent 
welkom om de nieuwste boeken  te komen lenen. Er is altijd een van ons 
aanwezig. 
Wij bieden u weer een nieuwe titel aan plus een magazine ter inzage, zie blz. 5. 

zondag 5 juni 2022 

Pinksteren 
Joël 3,1-5 Johannes 20,19‐23 

zondag 12 juni 2022 

Trinitatis 
Spreuken 8, 22-31 Johannes 3,1‐16 

zondag 19 juni 2022 

1e van de zomer 
Jesaja 65,1-9 Lucas 8,26-39 

zondag 26 juni 2022 

2e van de zomer 
1 Koningen 19,19‐21 Lucas 9,51-62 

zondag 3 juni 2022 

3e van de zomer 
Jesaja 66,10-14 Lucas 10,1-20 
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Uitverkorene Chaim Potok 
Twee Joodse jongens in New York 
In deze roman ‘ontmoeten’  twee achttienjarige  joodse  jongens 
elkaar in een ruige honkbalwedstrijd. De een brengt de ander 
lichamelijk letsel toe. Daarvoor biedt de jongen/dader excuses 
aan. Ze raken bevriend. De een is een liberale jood en de ander 
een orthodoxe jood. De laatste is door zijn vader voorbestemd 
om rabbijn te worden.  Dat geeft de nodige spanningen, die 
erop uitdraaien dat de rollen worden omgedraaid. Dit boekje 
geeft een mooi inkijkje in het joodse leven van de vorige eeuw 
in New York. 
 
Magazine Titus Brandsma 
Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft ter gelegenheid van 
de heiligverklaring  van Titus Brandsma  op zondag 15 mei 2022 
een themanummer/tijdschrift uitgegeven. Het heeft als titel 
meegekregen: Titus, heilige van de Lage Landen. 
 
U kunt het magazine ook downloaden via onderstaande link: 
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/04/2022-01-
Titus-Brandsma-Heiligverklaring-low.pdf 
 

 
 
FEEST IN AANTOCHT!           

Eind  2022 bestaat onze Emmauskerk 40 jaar, al ontstond 
onze Parochie al eerder. 
Wij zoeken nog een paar mensen met ideeën en energie om  
met ons een feestavond te gaan organiseren op vrijdag 23 
september. 
Op zondag 25 september sluiten wij het feest af met een 
feestelijke kerkviering! 
Wij zijn nog steeds op zoek naar informatie vóór en óver het 
eerste begin van de Emmauskerk, de samenwerking met de 

Protestanten, het ontstaan van de Mamrehoeve enzovoort.  
We hopen dat velen van jullie deze informatie in hun geheugen willen opzoeken en 
dat willen delen met ons; het mag kort en krachtig zijn, natuurlijk graag met foto’s. 
Alle reacties en aanmeldingen mogen naar:  cjmbergman@hotmail.com maar ook 
per telefoon of briefje! Graag vóór 1 augustus 2022 
 

Namens de Walfriedraad: Rita Bergman, Meerpaal 394, 9732 AZ Groningen  
                                          Telefoon 050 5420383 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/04/2022-01-Titus-Brandsma-Heiligverklaring-low.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/04/2022-01-Titus-Brandsma-Heiligverklaring-low.pdf
mailto:cjmbergman@hotmail.com
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Kerk in Actie deelt op hun website een gebed, afkomstig van de Protestante Kerk 
Nederland. Dit gebed delen wij graag met u:  
  

GEBED VOOR OEKRAÏNE  
  
God van liefde en trouw, 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,  
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.  
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,  
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. 
Laat geweld en wapengekletter stoppen,  
de wapens zwijgen.  
  
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
 geef hen moed om vol te houden. 
  
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. 
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, 
geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 
  
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
  
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te 
zoeken is, 
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 
  
In Jezus’ naam, 
Amen  
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 juli t/m 3 september 
2022, dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 juni 2022 
Per email: 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 periode predikant 
Van donderdag 23 juni tot en met zondag 17 juli ben ik vrij. Als u een predikant zou 
willen spreken, kunt u contact opnemen met: 

• mw. Tiny Rienstra, tel. 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl  
(mw. Rienstra is alleen bereikbaar vanaf 1 juli) of met  

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

zondag aanvang en kerk voorganger informatie 

Pinksteren 
5 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
Schrift en Tafel 
mmv muzikaal 
kwintet 

1e na Pinksteren 
12 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

1e van de zomer 
19 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

2e van de zomer 
26 juni 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

3e van de zomer 
3 juli 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

Arie-Pieter 
Schep, pionier 

oecumenische dienst 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:j.rienstra@hetnet.nl
mailto:christina.huisman@planet.nl


 
 
 
 

8 

bij de kerkdiensten 
We gaan in het liturgisch jaar naar Pinksteren toe. De oudtestamentische lezing zal 
rond en op Pinksteren uit het Bijbelboek Ruth zijn. Ruth, een Moabitische vrouw, 
weduwe, die met haar joodse schoonmoeder in Bethlehem (dat betekent: 
“broodhuis”) aankomt aan het begin van de oogsttijd. Zullen zij, verarmd en zonder 
de sociale zekerheid van het huwelijk, delen in de oogst, in het gebakken brood? In 
een levendig en herkenbaar verhaal wordt dat in vier hoofdstukken verteld. En aan 
het eind bewaart Ruth de messiaanse verwachting als moeder van de grootvader 
van David, als buitenlandse voormoeder van Davids zoon. 
 
In de synagoge wordt Ruth gelezen op het oogstfeest, Sjavoe’oth. De aanleiding is 
duidelijk: het boek speelt ook ten tijde van de oogst. Het is een landbouwfeest dat 
het einde van de oogst viert. De oogst komt van het land en dat maakt dat juist met 
dit feest het verbond tussen volk en land herdacht werd. Bij dat verbond hoort de 
‘tora’, de wet, de levenswijzer. De gave (als oogst) van de wet speelt dan ook een 
belangrijke rol op dit feest. 
Het oogstfeest wordt 7 x 7 dagen na Pesach gevierd, eenzelfde tijdsspanne als bij 
ons tussen Pasen en Pinksteren ligt.  
 
In dit jaar 2022 werden Pesach en Pasen allebei half april gevierd Sjavoe’oth en 
Pinksteren vallen dus ook samen. Dat is een goede aanleiding om vanaf de zondag 
voor Pinksteren (29 mei) tot en met de tweede zondag erna (19 juni) elke zondag 
een hoofdstuk uit het Bijbelboek te horen. Ruth op ons leesrooster! 
 
In de Pinksterdienst zal een muzikaal kwintet de dienst verrijken. Gerard van 
Reenen (orgel en spinet), heeft een ensemble samengesteld met Ammy de Raad 
(gitaar), Mireille Vermeulen (cello), Femke van Reenen (blokfluit) en Antje Heeringa 
(dwarsfluit). Op het Pinksterfeest delen we brood en wijn aan de Tafel des Heren. 
 
Omdat de eerste zondag van juni Pinksterzondag is, worden de diensten door 
zowel de Walfriedgemeenschap als Damsterboord in eigen kring gevierd. De 
eerstvolgende oecumenische dienst zal zijn op zondag 3 juli. 
 

agenda 
woensdag 22 juni  afsluitende avond gespreksgroep 25+ 
 

Autovervoer 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
 
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
Geert Hielema    tel: 06-51212565 
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MEDEDELING KERKENRAAD 
Begin dit jaar heeft onze predikant, ds. Jan Wilts, bij de kerkenraad het verzoek 
neergelegd om met ingang van het volgende seizoen een dag minder te kunnen 
werken, namelijk 80% in plaats van de huidige 100%. Ds. Wilts wordt dit jaar 65, hij 
heeft nog twee jaar tot zijn emeritaat. Hij doet zijn werk met plezier en wil zijn werk 
graag deze twee jaar blijven doen. Maar tegelijk wil hij het wat rustiger aan doen en 
meer tijd voor zijn kinderen, familie en vrienden overhouden. 
De kerkenraad heeft in principe besloten om met het verzoek van ds. Wilts in te 
stemmen. Omdat het hier een besluit betreft dat belangrijk is voor onze gemeente, 
delen we dit voornemen hierbij met u als gemeenteleden en stellen we u in de 
gelegenheid uw mening hierover kenbaar te maken. U kunt uw vragen en/of reactie, 
liefst per mail, doen toekomen aan de scriba, per adres scriba@damsterboord.nl  
(uiterlijk op 7 juni).  Daarna zal de kerkenraad definitief hierover besluiten en daarop 
de goedkeuring vragen van het breed moderamen van de classicale vergadering. 
De kerkenraad overlegt met ds. Wilts na het kerkenraadsbesluit over de invulling 
van zijn werkzaamheden in de komende twee jaar. De kerkenraad zal ook 
onderzoeken hoe de overblijvende werkzaamheden ingevuld kunnen worden. 

 
Lieuwe Giethoorn, voorzitter van de kerkenraad 

 

 
WIJ GEDENKEN Lena Vinkes - Vegt     28 juni 1937 - 25 april 2022 
Op maandag 25 april overleed Lena Vinkes-Vegt in de leeftijd van 84 jaar. Sinds 

een jaar woonde ze in de Dilgt in Haren. 
Daarvóór woonde ze in het Stuurhuis aan het 
Roer in Lewenborg. De afgelopen jaren had 
ze regelmatig met longontstekingen en 
ziekenhuisopnamen te maken, maar telkens 
slaagde ze erin om te herstellen. Nu kwam 
dan toch het einde.   
Op vrijdag 29 april hebben we haar leven 
herdacht in de aula op de begraafplaats in 
Uithuizermeeden. Omdat dit in de vrije week 
van ds. Wilts viel, ben ik voorgegaan in de 
uitvaartdienst.  
 

Lena Vegt was geboren in 1937 in Groningen en groeide op in de Oosterparkwijk. 
In 1959 trouwde ze met Willem IJtsma. Na enkele jaren kwamen ze te wonen in 
Uithuizermeeden, waar ze een boerderij hadden. Drie jongens werden geboren: 
Willem, Hendrik en Alle. 
Wat kerk betreft behoorde Lena oorspronkelijk bij de hervormde kerk, en later 
maakte ze de overstap naar het Leger des Heils in Delfzijl.  

mailto:scriba@damsterboord.nl
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In 1983 kwam het huwelijk met Willem IJtsma tot een einde. Bij het Leger des Heils 
vond ze een nieuwe vriend in Jurrien Vinkes. In 1984 trouwden Lena en Jurrien 
(ook Jurjen of Jurrie genoemd).  
Rond 1988 verhuisden ze naar Lewenborg. Kerkelijk vond Lena daar een plek in de 
Protestantse Gemeente Damsterboord. Ze zong graag en bleef naar de kerkdienst 
gaan, zolang dat fysiek mogelijk was.  
De laatste jaren werd het lichamelijk zwaarder. Jurrien moest vanwege toegenomen 
dementie verhuizen naar Mercator, waardoor ze uit elkaar getrokken werden. Lena 
bezocht hem daar trouw. In februari 2019 overleed hij.  
In De Dilgt heeft Lena een goede tijd gehad. Ze had een scootmobiel en deed mee 
aan uitjes, zoals een boottocht.  
 
Rondom haar leven is in de uitvaartdienst Jesaja 43: 1-4 gelezen:  
 “Maar nu, zo heeft gezegd de Ene:  
Vrees niet, ik heb je verlost, 
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. 
Wanneer je oversteekt door het water, ben ik bij je, 
of door rivieren, die zullen je niet overspoelen; 
wanneer je moet gaan door een vuur, zul je niet worden verschroeid, 
geen vlam zal je verbranden. 
Want ik ben de Ene, je God, je redder, 
je bent kostbaar geworden in mijn ogen 
en ik heb je lief gekregen.” 
 
De tekst verwoordt de bijstand en de bemoediging die Lena Vinkes tijdens haar 
leven in het geloof vond.  
We hebben Lena herdacht met haar kracht, optimisme en levensmoed, en met wat 
zij aan kinderen, kleinkinderen en anderen heeft meegegeven voor hún tocht door 
het leven. Op de begraafplaats in Uithuizermeeden is zij in het graf gelegd bij 
Jurrien.  

Arie Bruin, predikant PG Hoogkerk  
 

BIJDRAGE ROTONDE DIACONIE JUNI 2022  
De bloemen als groet van de gemeente waren afgelopen maand voor Jan van der 
Deen, voor Be en Menno Lutter, voor Sjaan Wesseling en voor Els Huizinga.  
 

Collecte uitgelicht:  
De collecte van 12 juni is bestemd voor het Calcutta Rescue Fonds. Het fonds is in 
1979 opgericht en altijd een organisatie geweest van vrijwilligers en lokaal 
personeel, altijd op zoek naar het ondersteunen van de hoogste nood. De 
Nederlandse tak is opgericht in 1990 en ondersteund projecten in India en West 
bengalen. Regelmatig gaan er Nederlandse vrijwilligers voor een kortere of langere 
periode naar India om zich in te zetten namens deze stichting. De steun nu zal met 
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name gaan naar zorg voor mensen die geraakt zijn door de coronapandemie. 
Hiervoor is onze steun erg nodig en de collecte wordt u dan ook van harte 
aanbevolen.  
 

VANUIT HET MODERAMEN - MEI 2022 
We zijn ons moderamen gestart met een prachtig lied uit ons 
liedboek, gelezen door de scriba. Een lied dat goed aansluit bij de 
gespannen situatie die we op dit moment in Europa hebben en het 
vertrouwen wat we mogen hebben vanuit ons geloof op uiteindelijk 
een goede afloop.  
 
In de aanloop naar de kerkenraad in begin juni heeft het moderamen de 
jaarrekeningen beoordeeld van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie. Die van 
de kerkrentmeesters liet een positieve afwijking zien ten opzichte van de 
ingediende begroting. Dit kwam volledig door het gunstige beleggingsresultaat van 
het afgelopen jaar. Ons beleggingsstatuut, dat voorziet in een duurzaam 
investeringsbeleid, moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld. 
De jaarrekening van de diaconie was volledig in lijn met het ingezette beleid om de 
reserves af te bouwen. Beide jaarrekeningen zijn toegelicht en worden in de 
volgende kerkenraads-vergadering vastgesteld en ter inzage gelegd voor de 
gemeente.  
 
Het volgende document dat aandacht moest hebben was de nieuwe plaatselijke 
regeling. Onze voorzitter heeft veel energie gestoken in een volledig herziene 
versie. Met name de hoofdstukken 1 en 6 moeten nu door de colleges worden 
beoordeeld. Daarna kan deze in een gemeentezondag met de gemeente worden 
besproken. 
   
De eerstvolgende gemeentezondag is 22 mei. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld 
om te ontspannen en gezellig samen te zijn. Het kan weer, na een langdurige 
periode van niks kunnen organiseren door covid. Dus deze eerste keer is er vooral 
voor de verbinding, elkaar weer zien en gezellig bijkletsen.  
 
We hebben stil gestaan bij onze kerkelijke presentie in Meerstad. We gaan ook met 
andere kerkelijke gemeentes in gesprek om te kijken hoe we de bewoners van de 
nieuwe wijk het beste hulp en ondersteuning kunnen bieden. 
 
Als laatste onderwerp kwamen de covidregels voorbij. De maatschappij is zo 
langzamerhand terug naar normaal. Daarmee beweegt ons ochtendgebed ook 
gefaseerd terug naar de normale eredienst, maar we proberen ook een paar mooie 
elementen uit de covidtijd vast te houden. De werkgroep eredienst komt met een 
uitwerking van de discussie die we in het moderamen hadden.  
Het overleg werd afgesloten met een dankgebed.   
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TERUGBLIK VERKOOPEXPOSITIE 
De verkoopexpositie van handbeschilderd porselein en aquarellen, gemaakt door 
Antje Fluks-Hazenberg, op 23 en 24 april in Kerkenheem was een groot succes. 
Mede dankzij Antje zelf, die bij de opbouw op de dagen vooraf en tijdens de 
expositie onvermoeibaar leek, en de vele vrijwilligers die geholpen hebben. 

 
Er zijn veel bezoekers geweest en de opbrengst was € 2.600, – Deze wordt 
geschonken aan de Stefanuskerk voor de aanschaf en uitbreiding van de digitale 
videovoorzieningen. 
 
Vrijdagmorgen 6 mei kreeg Antje Fluks-Hazenberg, als dank voor haar 
verkooptentoonstelling, door ds. Jan Wilts een kaars van Kerkenheem en een kaars 
van de Stefanuskerk overhandigd, vergezeld van een mooie persoonlijke kaart met 
tekst! 
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Terugblik op “Samen ontdekken!” vanuit Overstag. 
Zondag 15 mei hebben we weer een hele mooie ontdekkingstocht gemaakt met 
elkaar. Deze keer stond het verhaal van Jona centraal. Jona wilde liever zijn eigen 
weg volgen, hij liep eerst weg voor zijn taak, maar dat liep niet goed af. Uiteindelijk 
voerde hij toch zijn opdracht uit, maar wel onder protest. 
Tijdens het klaarzetten kwamen de eerste nieuwsgierigen al aangelopen. Rond elf 
uur konden we naast veel bekenden ook een heel aantal nieuwe gezichten 
verwelkomen. 
Het was prachtig weer en na de koffie, thee en limonade ging iedereen aan de slag. 
Er was van alles te doen zoals een windvanger maken of een walvis. Ook was er 
een praattafel waar ervaringen en gedachtes gedeeld werden over 
vergevingsgezindheid en straffen, en in hoeverre je je eigen weg volgt of je laat 
leiden.  
Buiten kon je je energie kwijt met ‘Jonassen’, met een bal.  Er was ook allerlei 
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materiaal om een echte boot te maken. Al gauw werd er door jong en oud volop 
gezaagd en getimmerd. Ongelofelijk hoe in een korte tijd uit de stapel hout de boot 
al snel vorm kreeg. Er was natuurlijk nog een zeil nodig, met verf werden er 
prachtige versieringen op gemaakt, en zelfs het logo van Overstag! 
 
Voor het verhaal werd de boot naar binnen gedragen. Er bleken best veel kinderen 
in te passen. Toen Arie-Pieter in de rol van Jona aan kwam lopen en vroeg of er 
nog plaats voor hem was werd het passen en meten. Maar de storm stak op en de 
golven overspoelden de boot. Jona bleek de boosdoener en hij werd zonder pardon 
overboord gekieperd. Het verhaal eindigde ermee dat hij uiteindelijk toch de 
boodschap aan de mensen van Ninevé bracht, maar er wel moeite mee had dat ze 
zo hun straf ontliepen. 
 
Na zoveel activiteit was iedereen wel toe aan de lunch. De tomaten - en 
groentesoep waren overheerlijk en ook de broodjes vonden gretig aftrek. 
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag met mooie ontmoetingen. 
 
De volgende keer staat alweer gepland. 
Save the date: Zondag 26 juni is de volgende “Samen ontdekken!”  
Schrijf deze datum alvast in je agenda. We gaan dan weer samen creatief aan de 
slag rondom een Bijbelverhaal. Ook dan sluiten we weer af met een lunch. Het is 
zoals altijd in CBS ’t Kompas en ook weer vanaf 11:00 uur. Tegen die tijd vind je 
meer info op onze website  
https://overstag-lewenborg.nl/ 

Namens het team, Annie van Dam 
 

 
BUURTEN MET EEN BAKKIE, DE KOFFIEOCHTENDEN EN 
GOUDMAKERS 
Er worden de laatste tijd gezamenlijk heel wat kopjes koffie gedronken op de 5e 
etage in de gang van de flat Kraaienest. Bij de koffieochtenden op de tweede 
donderdag van de maand kunnen we rekenen op een vaste groep. Op de tweede 
dinsdag van de maand wordt steeds een etage uitgenodigd met een deel vaste 
bezoekers. Op dinsdag 7 juni is de laatste etage aan de beurt. Het is altijd heel 
gezellig en iedereen heeft elkaar veel te vertellen. Soms gaat het over serieuze 
zaken, maar er wordt ook veel gelachen.  
 
Op donderdag 12 mei kregen de vaste groep koffiedrinkers onverwachts bezoek 
van de Goudmakers. Han op zijn keyboard heeft een aantal liedjes gezongen. Het 
kwam wat aarzelend op gang, maar al gauw deed iedereen volop mee. Op deze 
vrolijke klanken kwamen ook een aantal andere bewoners af die mee wilden doen.  
 

https://overstag-lewenborg.nl/
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De Goudmakers zijn elke maandagochtend om 10 uur te vinden in Het Dok. Er 
wordt gestart met koffie en wat bijpraten. Daarna kun je als seniorwijkbewoner 
onder begeleiding aan de slag met zingen of theater of verhalen vertellen.  
 
Inmiddels zijn er vanuit de bewoners uit het Kraaienest verschillende actieve 
bewoners opgestaan om met onderwerpen die leven - zoals ontmoeten, uitstraling, 
beheer flat, activiteiten en ondersteuning - aan de slag te gaan. Een gesprek met 
de Klantadviesraad Lefier (KAR) staat gepland. Ook zal binnenkort gestart worden 
met gesprekken met Mercator en TSN over de wensen van de bewoners. Het team 
‘Buurten met een bakkie’ ondersteunt de bewoners hierin.  

 
Buurten met een bakkie zal daarnaast verder in gesprek gaan met bewoners uit de 
wijk om te horen wat er leeft. Dat kan op de woensdagmiddagen. Dan staat er een 
vrijwilliger uit de wijk buiten met de bakfiets klaar met koffie en thee om u te woord 
te staan. Eind juni komt het team van ‘Buurten met een bakkie’ langs bij de 
bewoners van het Stuurhuis.   
 
Namens ‘Buurten met een bakkie’,  
Annie van Dam en Binie Boerma 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 juli t/m 3 september 
2022, dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 juni 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.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 JUNI 2022 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag 5 juni 
Thesinge 

10.30 uur 
Buitenviering 
Pinksteren 

dienst o.l.v. parochianen 
m.m.v. koor Ala Kondre 

zondag 12 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

zondag 19 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

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

zondag 26 juni 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

zondag 3 juli 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

Arie-Pieter Schep, pionier 

 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND  
Op dinsdag 7 juni 2022 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse 
koffieochtend plaatsvinden.  
 

BERICHTEN UIT DE WALFRIEDRAAD  
Op uitnodiging vertelde een delegatie van de  liturgiekostersgroep op onze 
vergadering over het reilen en zeilen van deze groep. We nodigen telkens een 
andere werkgroep uit. 
Er wordt door de liturgiekosters altijd veel werk verzet met het klaarzetten van alle 
liturgische benodigdheden (Bijbelverhaal, kaarsen aansteken, de juiste kleur 
altaarkleed, hostieschalen etc.)  
In de coronatijd hebben ze het extra druk gehad om telkens de stoelen op de juiste 
afstand te zetten en voldoende ramen open te doen voor een goede ventilatie. 
We bedanken de kosters voor hun goede zorgen! 
 
We hebben verder gesproken over het “vergroenen” van onze locatie en we 
beginnen gelijk met de aanschaf van Fairtrade koffie, thee en suiker. Verdere 
plannen moeten nog nader besproken worden in overleg met de bewuste groepen 
(milieubewuste schoonmaakmiddelen etc.) 
Het begin is er! 
 
Er zijn ook grote zorgen! En dat betreft dan de groep vrijwilligers; door ziekte, ouder 
worden en verhuizingen zijn het laatste jaar veel mensen afgehaakt en er dreigt een 
groot tekort. 
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Ook onze voorzitter Michèle van der Knaap zal afscheid nemen vanwege haar 
verhuizing. 
Er is een kleine groep die heel veel doet, maar ook zijn grenzen voelt. 
Daarop is besloten om 4 weken achterelkaar een dringende oproep te doen bij de 
mededelingen in de kerkdiensten. De eerste resultaten zijn al binnen; héél fijn!!! 
 
We sluiten af met prettig nieuws want het 40-jarig bestaan van de Emmauskerk, èn 
het 5-jarig bestaan als Hildegardlocatie hebben ons doen besluiten tot een 
feestelijke avond op 23 september voor de hele locatie èn een feestelijke dienst op 
zondag 25 september! 
Meer daarover staat in een apart stukje. 

Namens de Walfriedraad, Rita Bergman 

 
TUIN REORGANISATIE EMMAUSKERK 
De tuin rond de Emmauskerk wordt flink aangepakt door enkele parochianen.  
Ze zijn flink in de weer om oude planten en stronken eruit te halen.  
Wat ervoor in de plaats komt laat men nog niet weten. Eerst moet het netjes 
worden.  

Groeten, Bob Bouchier  
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TER INSPIRATIE 
 
Soms is het mogelijk om ergens uit te breken. 
Lukt het een punt te zetten achter wat niet klopt: 
een uittocht. 
 
Lastiger is het om het ook vol te houden. 
Vaak denk je: nu begint het pas. 
Nooit was ik eraan begonnen 
als ik dit geweten had. 
 
Wat verbaast:  
dat het mensen lukken kan 
om ergens uit te breken 
en vooral ook: 
het kunnen volhouden daarna. 
 
Peter van der Schaft 
 
 
Familiebezoek 

In mei was ik een weekend bij mijn familie. Het was vanwege een 
verjaardag en een uitvaart. Ik merkte hoe belangrijk familie 
eigenlijk is. Ik heb nogal wat ooms en tantes – hoewel het er 
steeds minder worden door overlijden. En ik heb dus ook een 
heleboel neven en nichten. Er kwamen verhalen van vroeger ter 
sprake die ik nog niet eerder had gehoord. Soms ook heel eerlijke 

verhalen. Blijkbaar zijn wij als neven en nichten nu wel oud genoeg om ze te mogen 
vernemen. Ouderen praten graag over vroeger. In elke familie heeft zich wel het 
een en ander afgespeeld. Belangrijk dus om de verhalen te vertellen en door te 
vertellen. Van je familie raak je nooit los. Ik merk dat ik dat ook niet wil. 
Laatst hoorde ik toevallig – ik heb het niet gecontroleerd – dat Jezus in het 
evangelie refereert aan alle van de tien geboden, maar niet aan het vierde: ‘Eer uw 
vader en uw moeder’. Opvallend en merkwaardig. Maar Jezus heeft het inderdaad 
meer over een nieuwe familie van broeders en zusters. “Wie vader of moeder meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig” (Matteüs 10,37) en “Mijn broeder, mijn zuster en 
mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel” (Matteüs 
12,50). Er was eens een Joodse rabbijn die probeerde onder het gehoor van Jezus 
te blijven. Hij kon Jezus goed volgen, maar haakte af toen Jezus het belang van zijn 
familie en van het volk Israël relativeerde.  
Hoewel dus de band van het geloof in Christus het allerbelangrijkste is, hebben we 
als christenen deze Bijbelse teksten toch nooit gelezen als zouden we onze ouders 
en onze familie niet moeten respecteren. Het oudtestamentische gebod blijft geldig. 
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Waar liggen je wortels? Waar kom je vandaag? Het is niet onbelangrijk om te weten 
wie je bent en hoe je zo bent geworden. Leren omgaan met je familie is de 
lakmoesproef voor hoe je omgaat met de medemens in het algemeen. 
 
 
+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 
 

 
 
Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door 
de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het 
Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, 
die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit 
om de Paastijd en Pinksteren te vieren. 
 
Pinksterchallenge 
De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo is er een 
directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek 
Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, 
uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige 
Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het 
pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s 
Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. 
Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die 
gemakkelijk kunnen worden gedownload. 
 
Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl! 
 
 
KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 juli t/m 3 september 2022, 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 juni 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 
 

http://www.vierpinksteren.nl/
http://www.vierpinksteren.nl/
mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl

