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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                  541 2115 

Bespreken zaalruimte:  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. 

• 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 4 september 2022 
12e van de zomer 

Deuteronomium 
30, 15-20 

Lucas 14, 25-33 

zondag 11 september 2022 
13e van de zomer 

Exodus 32,7-14 Lucas 15,1-10 

zondag 18 september 2022 
1e van de herfst 

Amos 8,4-7 Lucas 16,1‐(8)17 

zondag 25 september 2022 
2e van de herfst 

Amos 6,1-10 Lucas 16,19-31 

zondag 2 oktober 2022 
3e van de herfst 

Habakuk 3,1‐3.16‐19 Lucas 17,1-10 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 oktober t/m 5 november 
2022 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 september 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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Zorg voor de schepping 
 
In september vieren veel kerken startzondag, een zondag om het begin van een 
nieuw “kerkelijk jaar” te markeren. De zomervakantie is voorbij, we gaan weer aan 
de slag.  
 
Sinds een aantal jaren begint op 1 september de “periode van de schepping”. Het is 
begonnen met een initiatief van de orthodoxe kerk. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 
van de Orthodoxe Kerk 1 september uit tot Dag van gebed voor het milieu. De 
Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een 
scheppingsperiode in te stellen. Deze loopt jaarlijks van 1 september tot 4 oktober. 
In 2015, het jaar dat de encycliek Laudato Si verscheen, sloot Paus Franciscus zich 
hierbij aan. Sindsdien vieren we in onze kerk van 1 september tot 4 oktober ook de 
periode van de schepping. Een tijd bedoeld om stil te staan bij onze zorg voor de 
hele schepping op alle mogelijke manieren.  
 
Het feest van Franciscus op 4 oktober kan een aanleiding zijn om in een viering hier 
aandacht aan te besteden. Er zijn vele verhalen over Franciscus die zijn zorg 
uitdrukken voor ieder schepsel, omdat het een schepsel Gods is. En heel bekend is 
natuurlijk het Zonnelied van Franciscus, een prachtig loflied op de schepping.  
 
Maar het is niet de bedoeling dat we de schepping alleen vieren. De periode van de 
schepping is ook bedoeld om ons aan te zetten tot nadenken over onze eigen 
omgang met de schepping en te kijken op welke manier we zelf beter voor Gods 
mooie schepping kunnen zorgen. Hoe we de aarde beter achterlaten voor onze 
kinderen in plaats van slechter.  
 
En dat het nodig is hoef ik u niet te vertellen. Dat doen de nieuwsberichten wel over 
bosbranden, veroorzaakt of verergerd door het veranderend klimaat, het 
watertekort in Nederland en de stikstofcrisis die de gemoederen deze zomer bezig 
houdt. 
 
De achteruitgang van de schepping, aantasting van het leefmilieu en teruggang van 
biodiversiteit is iets wat ons allen raakt.  Het lijken soms problemen die zo groot zijn 
dat iedere bijdrage die we doen een druppel op een gloeiende plaat lijkt. Maar veel 
druppels kunnen de plaat wel doen afkoelen. 
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De periode van de schepping, die op 1 september is begonnen, duurt in het 
kerkelijk jaar een maand, maar de zorgen voor de schepping, stappen op weg naar 
duurzaamheid kunnen we het hele jaar doen.  
 
Moge de zorg voor de schepping nog meer deel worden van ons kerkelijk DNA, van 
ons dagelijks leven en geloven. Omdat …… 
- we van de natuur houden en er langer van willen genieten 
- we de Schepper willen eren 
- we onze kinderen en kleinkinderen een goede aarde willen doorgeven 
- we maar één aarde hebben en solidair willen zijn met mensen die nu al lijden 

onder de klimaatcrisis 
- we…..  vult u zelf maar in. En hopelijk vindt u veel redenen. 
 
Want als we weten waarom en waarvoor we het doen, worden we ook blij van 
duurzame stappen die we doen.  
 
Het is weer september, we beginnen aan een nieuw kerkelijk seizoen. Mogen we 
met blijdschap, inspiratie en energie aan de slag gaan. Dat ons geloof meer en 
meer van betekenis mag zijn in ons gewone leven. En ons mag aanzetten tot 
duurzaamheid, solidariteit, bezinning, vernieuwing van leven. 
 
Dat wens ik u mede namens pastoor Jellema, 
pastor Myriam 
 
 

Franciscus klom de berg op. Het pad was slecht en 
het was verschrikkelijk warm. Ineens viel er een appel 

voor zijn voeten. Franciscus raapte de appel op, en 
hield die vast in beide handen. 'Wat ben je prachtig!' 
riep hij uit. Toen hij in de appel wilde bijten, zag hij 

vlak naast de steel een gaatje: er woonde een worm 
in de appel. 'Ach appel,' zei Franciscus, 'je hebt een 

ander schepsel al onderdak en voedsel gegeven. 
Bijna had ik broeder Worm van zijn levensonderhoud 
beroofd.' En voorzichtig legde Franciscus de appel 

terug in het gras. 

Bron: C. LETERME, Een parel voor elke dag 
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Predikant: ds. Jan Wilts 
Telefoon: 050-2808863. U kunt te allen tijde bellen. Als ik er 
niet ben, krijgt u het antwoordapparaat. Spreek gerust in, dan 
bel ik terug. In de regel ben ik 's morgens vanaf 9 uur (maar 
niet op dinsdag) en rond 12.15 uur bereikbaar en ’s middags 
rond 17.30 uur. 
E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl 
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag. 
 
 

 
Rooster kerkdiensten 

zondag 
aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

4 september 
12e van de 
zomer 

10. 00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
oecumenische 
dienst 

11 september 
13e van de 
zomer 

10. 00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

18 september 
1e van de herfst 

10. 00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Marga Baas  

25 september, 
2e van de herfst 

10. 00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts 
oogstdienst 
Schrift en Tafel 

2 oktober 
3e van de herfst 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

voorbereidingsgroep 
oecumenische 
dienst 

 
 

Bij de kerkdiensten 
Na een zomerstop hervatten we de oecumenische diensten op zondag 4 
september. De Stefanuskerk is aan de beurt als vierplek en de dienst wordt als 
vanouds voorbereid door een gemengde groep van parochianen en 

 
 

STEFANUSKERK  
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gemeenteleden. Het evangelie kent heel wat weerbarstige teksten. We horen er 
één van, over het “haten” van wie je na staan. Het staat in het evangelie van Lucas, 
hoofdstuk 14, vanaf vers 25. Wie het leest en naast de andere evangeliën legt, kan 
het volgende zien: Lucas heeft een veel scherpere weergave van Jezus’ woorden 
dan de enig andere evangelist die hierover schrijft, namelijk Matthéüs (hoofdstuk 
10, vers 37 en 38). 
En anders dan in het evangelie van Matthéüs volgen er bij Lucas twee korte 
gelijkenissen die de strenge woorden moeten verduidelijken met de conclusie dat 
wie met het koninkrijk rekent afstand doet van zijn bezit, dan kan hij leerling 
worden. Wat willen deze woorden zeggen? Daarover gaan we in de voorbereiding 
met elkaar in gesprek en de overweging zal een reflectie van dat gesprek worden. 
Op zondag 11 september horen we twee gelijkenissen die het rekenen met het 
koninkrijk vanuit een andere invalshoek benaderen: namelijk het zoeken van 
wat/wie verloren is (Lucas 15,1-10). Zijn zij daar ook bij die in hoofdstuk 14 niet mee 
konden komen? 
 
Op zondag 25 september is de oogstdienst. De oogst: dat kan zowel verse waar uit 
eigen tuin, van eigen balkon of vensterbank zijn, als houdbare verpakte waar. Wat 
houdbaar en verpakt is, is bestemd voor de Voedselbank. Denk aan groente in 
glas, een blik bonen, een pak pastasaus, of aan vruchtensap. Maar ook aan 
shampoo, tandpasta, toiletpapier, zeep en vele dagelijks gebruikte producten. 
De verse producten zullen zondag 25 september in Kerkenheem klaar staan. Daar 
kunt u van meenemen. En wilt u bij het ontvangen een potje eigengemaakte jam, 
een zak noten, een rammenas, een zak appels of wat dan ook een gift geven, dan 
kunt u het bankrekeningnummer van de diaconie gebruiken ovv “collecte 
Voedselbank”. Het nummer is: NL 28 INGB 0000 847 490 
Zaterdagmiddag 24 september tussen 14.00 en 16.00 is Kerkenheem open. Dan 
kunt u uw waren brengen. De leden van het college van diakenen staan klaar om 
gaven in ontvangst te nemen. Zij zorgen er ook voor dat alle producten bij de 
Voedselbank terecht komen. 
 
In deze oogstdienst delen we met elkaar brood en wijn, we vieren de Maaltijd des 
Heren. Wij danken om alle gaven. 
 
Het is verheugend dat de kerkdiensten na de coronabeperkingen weer trouw 
bezocht worden. We blijven met omzichtige aandacht met elkaar omgaan, juist ook 
in het uur dat voor ons van waarde is. 
 

bericht van de predikant 
Met ingang van 1 september gaat mijn nieuwe werkweek van 80% in (was 100%). 
Hoe ziet dat eruit? 

• het aantal kerkdiensten dat ik zal leiden is enigszins teruggebracht 
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• voor de gespreksgroepen geldt: voor sommige groepen wordt de frequentie 
wat lager, andere groepen gaan het onderwerp delen (dat scheelt in mijn 
voorbereiding) en één groep gaat zonder mij verder. 

• ambtelijke vergaderingen blijf ik bezoeken 

• het aantal huisbezoeken en andere pastorale bezoeken of contacten zal ook 
iets minder zijn. Ik stel me voor dat ik wat vaker de telefoon gebruik, dat is in 
de coronaperiode ook al gebeurd en dat voldeed in een aantal situaties ook, 
juist omdat ik al wat langer in onze gemeente werk en veel mensen 
persoonlijk ken. Verder zal ik ook wel zelf het initiatief blijven nemen om 
contact te leggen, maar ik wil u vriendelijk vragen: als u een gesprek op prijs 
stelt over iets waar u mee rond blijft lopen, over vragen op de knooppunten in 
uw leven, over knelpunten, over een onzekere tijd, over hoe geloven en leven 
elkaar kwijtraken, of …. gewoon even praten: geef het aan, bel of mail, dan 
maken we een afspraak. Die ruimte is er heus wel. 

 
Tachtig procent werken betekent twee vrije dagen: dat zullen zijn: vrijdag en 
zaterdag. Zondag/maandag tot en met donderdag zijn de werkdagen. In de regel 
zal ik geen drie avonden meer, maar twee avonden per week werken (op maandag-
, dinsdag- of woensdagavond). 
 
Vooraan bij de berichten van Damsterboord in dit blad vindt u mijn 
contactgegevens. 

ds. Jan Wilts 
 

WIJ GEDENKEN 
CORNELIS VAN DER WAL. Op 22 juni is Kees van der Wal in de leeftijd van 95 
jaren overleden in De Dilgt in Haren waar hij de laatste jaren woonde. Daarvoor 
woonde hij in ons midden – in de periode tot 2017 in het Kraaienest. Zolang het kon 
was hij een trouw kerkganger en chauffeur naar Noorddijk voor wie met hem 
meereden. Zijn levensweg, met alle gemis, oud en nieuwer gemis, en ook met alle 
kansen die hem gegeven werden en die hij aanvaardde, kon er zijn op 
zondagmorgen zonder dat de vragen opgelost hoefden te worden. Dat gaf ook rust. 
In de laatste jaren verloor zijn geheugen houvast – anderen in hun goede zorgen 
bleven hem trouw. 
De uitvaart in “crematorium Groningen” is geleid door collega ds. A. Bruin van 
Hoogkerk.  
Allen in rouw om Kees van der Wal, wensen we toe dat alle liefde en vriendschap 
die ze ontvangen hen tot troost mag zijn en dat hun weg gezegend zal zijn, 
 

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

BEDANKJE 
In de Damsterboord dienst van 27 juni werden ons de bloemen gegeven. 
Wij mochten het prachtige boeket afgelopen week ontvangen. 
De diaconie wordt hier hartelijk voor bedankt. 

Harma en Ate Jongeling 
 
 

 
AGENDA GESPREKSGROEPEN 
De folder met daarin alle groepen voor het komende seizoen is gereed. U vindt hem 
hieronder en op onze website, www.damsterboord.nl – op de homepage kunt u 
verder klikken. 
 
  
 

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
GESPREKSGROEPEN SEIZOEN 2022-2023 
 
In deze folder vindt u een ruime keus aan gespreksgroepen. Elke groep vormt een 
goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een goed gesprek te voeren. De 
meest groepen vinden plaats in Kerkenheem – hoe de covidsituatie ook verloopt, in 
Kerkenheem kunnen alle voorgeschreven preventiemaatregelen gevolgd worden. 
 
 
De gespreksgroepen zijn: 

• gespreksgroep voor mensen rond de 30, over wat ons bezighoudt in werk, 
relaties en leven en hoe kerk en geloof daar een helpend licht op kunnen 
werpen (pag. 2) 

• gespreksgroep Stefanus, een gespreksgroep over de waarden die er in ons 
leven toe doen (pag. 3) 

• “aan boord bij”, ontmoetingen in de Forumbibliotheek Lewenborg voor mensen 
uit Lewenborg en omgeving ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond 
(pag. 4) 

https://d.docs.live.net/d484283a179d8d88/Bureaublad/Rotonde%20spullen/2022/September%202022/www.damsterboord.nl
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• Bijbelkring, een gespreksgroep over de verbinding tussen Bijbel en leven (pag. 
5) 

• gesprekskring Engelbert, voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving 
(pag. 6) 

• samenkring ’t Roer, voor mensen met een verstandelijke beperking (pag. 6) 

• oecumenische gespreksavonden pastor Myriam Oosting 
(Walfriedgemeenschap) en ds. Jan Wilts zullen in de adventstijd en de 
veertigdagentijd twee bezinningsavonden leiden (pag. 7) 

• twee pubereetgroepen “Holy Meal”, (pag. 8) 
▪ Holy Meal I voor bovenbouw VO 
▪ Holy Meal II voor onderbouw VO 

• basiscatechese voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 of de bovenbouw van het 
speciaal basisonderwijs (pag. 8) 

 
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Graag tot ziens. 
 

namens de werkgroep pastoraat, 
Jan Wilts 

> Gespreksgroep rond de 30 
een gespreksgroep voor jonge mensen over wat voor ons belangrijk is in werk, 
relaties en leven 

 
Aan het werk, vaste relatie, ergens rond je 30e gebeurt het, iets wat lijkt op settelen. 
En dan: wie wil je zijn, hoe sta je in het leven. Wat blijft belangrijk en wat wordt 
belangrijk? 
 
Daarover praten we. Dat doen we in een overzichtelijke groep. Een groep waar we 
echt bij elkaar komen heeft een meerwaarde ten opzichte van alle snelle 
communicatie. Die meerwaarde is tijd: we nemen tijd voor elkaar; die meerwaarde 
is diepgang: we luisteren echt naar elkaar. 
 
We bespreken in het komend seizoen met elkaar de thema’s die Alain Verheij in 
zijn boek “Ode aan de verliezer” aan de orde stelt. Een paar van die thema’s: “waar 
vind ik vrijheid?”, “hoe houd ik hoop?”, “hoe moet ik leven?”. Met een creatieve en 
verrassende bijbeluitleg geeft Verheij een aanzet om die thema’s verder te 
verkennen. 
Deelnemers kunnen het boek aanschaffen (€ 21,99), maar het is ook als e-boek te 
leen in de OB. 
 
Heb je belangstelling om mee te doen, laat het in elk geval weten. Deze groep 
bestaat ondertussen uit 11 personen. Er is nog plaats voor één of twee mensen. 
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De eerste avond van dit seizoen is woensdag 21 september, van 20:00 tot uiterlijk 
21:30 uur in Kerkenheem, Noorddijkerweg 12.  
De volgende data zijn: 19 oktober, 16 november en 14 december.  
In 2023: 18 januari, 15 februari en 15 maart. Telkens op woensdagavond om acht 
uur. Vervolg: dat spreken we later af. 
 
Gespreksleider: ds. Jan Wilts. 
 
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl ; tel 050-2808863 

 
 
> Gespreksgroep Stefanus 

een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in ons 
leven 
 
Deze gespreksgroep is voortgekomen uit de gespreksgroep 50 + 
 
Het is een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet 
in ons leven. Wat houdt ons bezig in deze tijd, wat vinden we belangrijk, welke 
vragen stellen we ons, hoe denken anderen daarover ? Welke waarden vinden 
we belangrijk en hoe hangen die samen met geloven ? 
 
Per bijeenkomst wordt een thema besproken. Dit kan een actueel onderwerp 
zijn uit het nieuws, maar ook een thema van een podcast, een t.v. uitzending, 
een gedicht, een hoofdstuk uit een boek…. Allerlei thema’s kunnen aan bod 
komen en hoe geloven daar een rol in heeft in deze tijd. 
  
De data zijn gepland conform het oude ritme, op elke tweede woensdag van de 
maand om 19:45 uur in Kerkenheem. Om 21:15 uur ronden we af. De data zijn:  

in 2022: 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december;  
in 2023: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april en 10 mei. 

 
De eerste bijeenkomst is woensdag 14 september om 19:45 uur in 
Kerkenheem. 
 
Iedereen is van harte welkom, de groep bestaat momenteel uit 5 leden en we 
zouden het fijn vinden als u wilt deelnemen.  
De gespreksgroep ‘werkt’ zelfstandig; dominee Jan Wilts zal op verzoek 
aanschuiven, rekening houdend met de vermindering van zijn werkuren. 
 
 
Opgave gewenst, dat kan bij Ellen Rigtering: edrigtering@hotmail.com  
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:edrigtering@hotmail.com
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> “Aan boord bij”, (in de Forumbibliotheek Lewenborg)  
voor inwoners van Lewenborg, Ulgersmaborg, Drielanden en omgeving 
 
Damsterboord heeft een aantal jaren een gesprekskring in Het Dok 
aangeboden. Voor het komende seizoen hebben we de opzet veranderd. We 
gaan samenwerken met de Forumbibliotheek Lewenborg in een aantal 
“rondetafelgesprekken”. 
 
Voorlopig hebben we er twee gepland. 
De eerste is op woensdagavond 12 oktober. Dan gaan we in gesprek met een 
wijkbewoner over wat het leven in de wijk de moeite waard maakt. 
 
De tweede avond is op 30 november. Dan stappen we “aan boord bij” een boek 
dat in de belangstelling staat – want een goed boek brengt gesprekken op gang 
en verbindt lezers met elkaar. Dat boek is “Mevrouw mijn moeder” van Yvonne 
Keuls. We haken we aan bij “Nederland Leest”, de actie waarbij de bibliotheken 
een boek klaar hebben liggen voor iedereen. Het boek ligt de hele maand 
november gratis klaar in bibliotheek. Over dat boek kunnen we dan met elkaar 
verder praten, leeservaringen delen, vragen stellen.  
De opzet verandert, maar het doel blijft: een verbinding leggen met de wijk 
waarvan we deel uitmaken. Als het over (levens)vragen gaat, blijken we veel 
met elkaar te delen, binnen en buiten een kerk, binnen en buiten het geloof en 
het blijkt van waarde te zijn om elkaar bij die vragen te zoeken en te vinden. 
 
Beide avonden en ook een mogelijk vervolg worden aangeboden via het 
cursusaanbod van het Dok.  
 
Gespreksleiders zijn Nienke Noordenbos (Forumbibliotheek Lewenborg) en ds. 
Jan Wilts (Stefanuskerk Noorddijk).  

 
data: woensdag 12 oktober en 30 november; 19:30 uur – 21:00 uur 
Kosten: € 0,- per keer 
Opgave: via www.wijkcentrumhetdok.nl  
of via info@wijkcenrumhetdok.nl 

  

http://www.wijkcentrumhetdok.nl/
mailto:info@wijkcenrumhetdok.nl


 
 
 
 

14 

 
 

> Bijbelkring  
een gesprekskring waarin Bijbelverhalen al luisterend naar en pratend met 
elkaar met ons eigen leven verbonden worden 
 
De Bijbelkring kent een groep getrouwe en geïnteresseerde deelnemers die met 
elkaar in gesprek gaat over de relevantie van Bijbelverhalen voor het leven van 
vandaag. 
Komend seizoen zal het boek “Ode aan de verliezer” van Alain Verheij onze gids 
zijn. Verheij stelt met een creatieve en verrassende bijbeluitleg thema’s aan de 
orde zoals “waar vind ik houvast? ” “wie gaat ons helpen?” “waar vind ik 
vrijheid?”, “hoe moet ik leven?”. 
Deelnemers kunnen het boek aanschaffen (€ 21,99; e-boek: € 9,99), maar het is 
ook als e-boek te leen in de OB voor wie lid is. 
 
We komen in Kerkenheem bij elkaar. Als dat qua vervoer bezwaarlijk is, meld 
het dan, dan doen we ons best om dat op te lossen. Laat het dan weten. 
 
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Als u nog niet eerder meedeed: 
kom gerust een keer kijken.  
 
De eerste keer van dit seizoen is op woensdag 5 oktober, van 11:00 - 12:30uur 
in Kerkenheem; daarna op dezelfde tijd en plaats op de woensdagen 2 
november en 7 december. En in 2023 op 11 januari; 8 februari en 8 maart. 
 
De kring staat onder leiding van ds. Jan Wilts. 
 
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl; tel: 050-2808863 

 
 
> Gesprekskring Engelbert 

voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving 
 
De gesprekskring Engelbert is een kring waarin zowel mensen met als zonder 
kerkelijke achtergrond zich thuis voelen. Wat hen bindt is dat ze het fijn vinden 
af en toe een goed inhoudelijk gesprek te voeren met elkaar. Meestal is dat een 
onderwerp dat één van ons bezighoudt: iets uit de politiek of de actualiteit, een 
gesprek over een boek. Eén of twee keer per jaar kijken we samen naar een film 
en praten daarover na. 
 

 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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We waren gewend om in de gastvrije huiskamer van Spoorheem bij elkaar te 
komen. Maar vanwege de covidveiligheid komen we zolang dat nodig is in een 
andere locatie bij elkaar, dat is de kerk van Engelbert. We zijn blij dat we die 
mogelijkheid krijgen. 
 
Deed u nog niet mee? Kom gerust eens een keer proberen. De koffie en de thee 
staan klaar! 
Vanaf 28 september - ongeveer eens per maand op woensdagmiddag in de 
kerk van Engelbert. van 15:00 uur tot ongeveer 16:30 uur. 
gespreksleider: ds. Jan Wilts. 
 
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl; tel: 050-2808863 

 
 

> Samenkring ’t Roer 

voor mensen met een verstandelijke beperking 
 

Een gezellige kring waarin we verhalen uitwisselen, een spel doen, een 
Bijbelverhaal horen en natuurlijk ook met elkaar lachen! 
Eens in de maand op woensdagavond van 19:00 – 19:45 uur. 
leiding: Christina Huisman, Ammy de Raad, Tineke Brandsma  

en ds. Jan Wilts 
Opgave bij Christina Huisman, christina.huisman@planet.nl  

 
 

> Oecumenische bezinningsavonden 

voor belangstellenden uit de RK Walfriedgemeenschap en  
de PG Damsterboord 
 
In de periode voorafgaand aan kerst (advent) en de periode voorafgaand aan 
Pasen (veertigdagentijd, lijdenstijd of vastentijd) zullen de pastores van de 
Walfriedgemeenschap en van Damsterboord een oecumenische 
bezinningsavond leiden. We brengen onze geloofstradities met elkaar in 
gesprek en zo ontdekken we waar we elkaar kunnen verrijken. 
 
De eerste (advents)avond is gepland op woensdagavond 7 december. Maria, de 
moeder van Jezus, staat dan centraal. Wie is zij – wat bewerkt het loflied dat uit 
haar mond klinkt (Lucas 1, Magnificat) – welke plaats heeft Maria in de 
beeldende kunst gekregen en de devotie van elke dag? En waar lopen de 
geloofsvoorstelling rond Maria uiteen en waar kunnen ze elkaar juist vinden? 
In ons gezamenlijk kerkblad Rotonde leest u er later meer over – en vast ook 
wel in de eigen media van Walfried en Damsterboord. Dan leest u ook hoe u 
zich op kunt geven wanneer de avond in de veertigdagentijd van 2023 zal zijn. 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
mailto:christina.huisman@planet.nl
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datum woensdag 7 december, 19:30 uur, Kerkenheem 
leiding pastor Myriam Oosting en ds. Jan Wilts 

 
 

 
> Puber-eetgroepen “Holy Meal” I en II 

voor bovenbouw VO (I) en voor de onderbouw VO (II) 
 
De pubereetgroepen komen een paar keer per jaar bij elkaar. We koken en eten 
dan samen.  
Groep I eet in Kerkenheem, Joke Smit en Jan Wilts leiden deze groep. Groep II 
eet in de pastorie met Petra Visser en Jan Wilts. En tussendoor aan tafel praten 
we over dingen die ons bezighouden, van school, of thuis of wat ook. De tijd: 
zondagavond van half zes tot een uur of acht.  
 
Geef je op, dan kijken we in overleg wat de meest geschikte startdata zijn. 
Voor Holy Meal I: stuur een mailtje aan Joke Smit: jokejelle@ziggo.nl. 
Voor Holy Meal II: Petra Visser: visserpetra@hotmail.com    

 
 
 

> Basiscatechese 
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs of de 
bovenbouw van het speciaal basisonderwijs  

 
In de weken voor Pasen is er een korte catecheseronde. Op maandagmiddag 
zijn leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs welkom in 
Kerkenheem.  
We beginnen met een kop thee en even bijpraten. Dan bespreken we met elkaar 
een les over een onderwerp dat met kerk en geloof te maken heeft. Zulke 
onderwerpen zijn: Bijbelverhalen, avondmaal, dopen, de kerkdienst, het orgel en 
zo meer. 
 
leiding: ds. Jan Wilts; aanmelding: janwilts@damsterboord.nl  
data: 13, 20 en 27 maart en 3 april 2023 - na schooltijd 

 
 

Alle jongeren die bij Damsterboord ingeschreven staan en tot de doelgroep voor 
Holy Meal of de basiscatechese behoren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. 
Neem gerust een vriend of vriendin mee. 

  

mailto:jokejelle@ziggo.nl
mailto:visserpetra@hotmail.com
mailto:janwilts@damsterboord.nl
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BUURTCAMPING IN LEWENBORG  

georganiseerd van 15 t/m 17 juli 2022 

Wat was iedereen blij dat de buurtcamping dit jaar 
weer door kon gaan. Ook nu weer was er een groot 
team van vrijwilligers maandenlang bezig met de 
voorbereidingen. Er komt veel kijken om zoiets 
mogelijk te maken voor ruim 100 campinggasten.  
Zo moet er van alles geregeld worden voor de 
catering, de tenten met toebehoren, het zoeken naar 

sponsoren, de organisatie van de activiteiten, de pr. en nog veel meer. 

Het doel van de buurtcamping is tweeledig: wijkbewoners met elkaar in contact 
brengen, maar ook bewoners met een kleine portemonnee de mogelijkheid geven 
er even uit te zijn. Een groot deel van wat er nodig is voor de camping- denk vooral 
aan eten en drinken, maar ook tenten met toebehoren - wordt gesponsord door 
winkeliers en bedrijven uit Lewenborg en omgeving. 
Arie-Pieter en ik zijn vanuit Overstag en de kerk gevraagd om de opening te 
verzorgen. 
 
Vanaf donderdag was er al een heel team bezig met het opzetten van tenten. 
Toen ik vrijdagmiddag aankwam voor de opening was het nog een drukte van 
belang maar zag het er al uit als een echte camping.  

De kinderen waren volop met elkaar aan het spelen en er werd geknutseld. Ik zag 
oude bekenden van eerdere jaren maar ook nieuwe campinggasten. 
 
Voor de opening werden we in groepjes ingedeeld, het was de bedoeling dat elke 
groep een moodboard zou maken. Daarop kon je dan uitbeelden wat voor jou 
vakantie is, waar je blij van wordt en waarvan niet. Wat vrijheid betekent en ook als 
er iets niet goed gaat dit weekend hoe je dat dan op zou lossen.  
Al gauw was iedereen druk bezig om mooie plaatjes uit de stapels tijdschriften te 
scheuren en op te plakken. Ook werden er veel ijsjes, bloemen en vlinders 
getekend en nog veel meer. Na verloop van tijd waren de papieren vol en was het 
tijd om terug in de grote kring per groep uit te leggen wat er te zien was op de 
moodboards. Na elke uitleg volgde een applaus. Het zijn allemaal vrolijke kleurrijke 
platen geworden, echt zoals een ideale vakantie en ook dit weekend eruit zou 
kunnen zien. De platen kregen vervolgens een prominente plek buiten aan de muur 
bij de keuken. 
 
De natuurwandeling is inmiddels een vast onderdeel van dit weekend. Dit gebeurde 
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weer onder leiding van Ellen Rigtering, samen met een collega van 
Natuurmonumenten. 

 
We gingen met een grote groep van jong tot oud op pad en onderweg leerden we 
van alles over de bomen in het gebied. Bomen blijken onderling te kunnen 
communiceren en bij gevaar geurstoffen te kunnen afgeven om buurtgenoten te 
waarschuwen zodat zij zich kunnen beschermen. Daarnaast kon je kijken of je alle 
bladeren die op een A4’tje waren afgebeeld kon terugvinden in het gebied. Vooral 
de jongeren gingen hier heel serieus mee aan de slag. Het was verrassend om op 
deze manier te ervaren hoeveel er te beleven valt in de achtertuin van Lewenborg, 
als je maar goed kijkt. 

Toen we terugkwamen op de camping lag er een groep kinderen in het gras 
aandachtig te luisteren naar een verhaal dat werd voorgelezen. Ook was er een 
vuurtje waar je marshmallows op een stok in kon houden om ze vervolgens op te 
smullen. 

Het was een prachtig weekend in een ontspannen sfeer met bijzondere 
ontmoetingen en nieuwe contacten. Als je je afvraagt hoe een ideale samenleving 
eruit zou kunnen zien moet je volgend jaar eens een kijkje nemen op deze 
buurtcamping, dan heb je al een aardig beeld. 

Het was een prachtig weekend in een ontspannen sfeer met verrassende 
ontmoetingen en nieuwe contacten. De grote inzet van veel vrijwilligers heeft hier 
zeker aan bijgedragen, maar vooral ook door de enthousiaste campinggasten is het 
zo’n succes geworden. 

Ik begreep dat zelfs de eerste vrijwilliger voor volgend jaar zich al heeft aangemeld!  
Annie van Dam 

 
 
Zie ook de foto’s op blz. 19.  
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Feestelijke afsluiting van dit seizoen “SAMEN ontdekken!” van Overstag 
Zondag 26 juni hebben we dit seizoen SAMEN ontdekken! feestelijk afgesloten. Na 
een zomerpauze starten we weer op 11 september. Het Bijbelverhaal over het 
verloren schaap stond deze keer centraal. Eén schaap dat gevonden werd gaf 
meer blijdschap dan negenennegentig schapen die altijd in de buurt zijn gebleven, 
hoe kan dat?  
Isaäc legde uit wat er deze keer allemaal te doen was. Je kon slingers maken voor 
het feest en met wol een schaapje maken. Een uitdaging bleek de zoektocht naar 
het schaap in de vorm van een escaperoom (een soort doolhof op papier). Allerlei 
puzzels moesten worden opgelost om het schaap te vinden. In die hoek was het al 
gauw een drukte van belang. Door jong en oud werd hard gepuzzeld, uiteindelijk 
was er nog wel een extra hint nodig om alles op te lossen. 
Daarna kwam Arie-Pieter als herder de zaal binnen en vertelde hij hoe blij hij was 
dat hij na lang zoeken zijn schaap David had teruggevonden. Hij vertelde ook dat 
God altijd op zoek is naar ons. Dat wij de lievelingsschaapjes van God zijn. Wie je 
ook bent en wat je ook gedaan hebt dat maakt voor God niet uit. Hij zoekt ons en 
houdt van ons. 
 
Daarna was het tijd voor de lunch, die deze keer extra feestelijk was. We konden 
cup cakes versieren met slagroom en allerlei lekkers erop. Ook was er soep, 
hartige taart, poffertjes en stokbrood met allerlei smeersels en kaas. Omdat het zulk 
mooi weer was, hebben we met zijn allen heerlijk buiten gegeten aan een lange 
tafel.  
Ook deze keer hebben we mooie ontmoetingen gehad en zijn er goede gesprekken 
gevoerd, zowel tijdens de activiteiten als tijdens de lunch. 
Planning in en na de zomer 
Als u dit leest is de zomerweek (22 t/m 26 augustus) van Overstag ook alweer 
achter de rug. Elke ochtend was er op het schoolplein van de Swoaistee kidsclub 
(4-10 jaar) en ’s middags (6-12 jaar) en ’s avonds (12+) sport en spel. En natuurlijk 
is er limonade en allerlei lekkers en ook koffie voor de mensen die even aan komen 
waaien. We hopen veel kopjes koffie te kunnen schenken en veel mensen te 
ontmoeten.  
 
Wij zijn inmiddels alweer bezig met de voorbereidingen voor de eerstvolgende 
SAMEN ontdekken! op 11 september. Het is zoals altijd in CBS ’t Kompas en ook 
weer vanaf 11:00 uur. En ook dan sluiten we af met een gratis gezamenlijke lunch. 
Voor meer info kun je altijd even op onze website kijken: https://overstag-
lewenborg.nl/ 

Namens het team, Annie van Dam 

https://overstag-lewenborg.nl/
https://overstag-lewenborg.nl/
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BUURTEN MET EEN BAKKIE BIJ HET STUURHUIS 
In juni zijn we bij de bewoners van Stuurhuis langs geweest. Vooraf was dat 
aangekondigd door middel van deze poster: 
 

 
 
Het stuurhuis was oorspronkelijk een seniorenflat, maar inmiddels zijn de woningen 
beschikbaar voor alle leeftijden. Net als bij ‘Buurten met een bakkie in Kraaienest’ 
was ook nu het doel om te horen hoe het gaat en wat er leeft, of er behoeftes zijn 
waar we met elkaar wat aan zouden kunnen doen.  
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We hebben met bewoners gesproken van ruim de helft van de 60 adressen. Over 
het algemeen zijn de bewoners erg tevreden, zij wonen er vaak al lang. Veel buren 
hebben goed contact met elkaar en helpen elkaar zo nodig. Individueel hebben we 
mensen geholpen of soms doorverwezen. Alles wat we hebben opgehaald aan 
opmerkingen en suggesties is teruggekoppeld met de bewoners, daarbij zat 
Nijestee ook aan tafel. Op deze manier konden meteen afspraken gemaakt worden 
over het vervolg. In een aantal gevallen gaat Nijestee samen met een paar 
bewoners meteen aan de slag om knelpunten op te lossen.    
Na de zomer bespreken we waar we de volgende aanbelactie zullen gaan doen. 
 

 
BUURTEN MET EEN BAKKIE’: KOFFIEOCHTENDEN IN KRAAIENEST 
Als vervolg op de aanbelactie in Kraaienest in september 2021 zijn de 
koffieochtenden op de 2e dinsdag- en de 2e donderdagochtend van de maand in het 
leven geroepen. Er bleek een grote behoefte om elkaar op een informele manier te 
spreken. En dat blijkt een schot in de roos.  
Binie Boerma en ik zitten die ochtenden op de 5e verdieping vanaf 10 uur klaar met 
koffie, thee en wat lekkers. Vaak zitten we dan met 10 tot 15 mensen in een grote 
kring en is het een rumoer van jewelste. Dat is ook meteen de andere kant van de 
medaille, want de ruimte is ongeschikt om elkaar goed te kunnen spreken. Door de 
open ruimte met kale wanden is er heel veel galm en echo. Sommigen stappen dan 
ook weer vrij snel op omdat dat erg vermoeiend is. 
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Inmiddels hebben de bewoners een gesprek gehad met de Klantenadviesraad van 
Lefier en hopen we dat Lefier na de vakantie met ons om de tafel wil om aan een 
oplossing te werken.  
 
TV-Lewenborg is in juli langs geweest om opnames te maken, maar het gesprek 
dat ze daarbij hebben opgenomen moest later opnieuw worden gedaan omdat het 
totaal niet te verstaan was. Zij willen het item half augustus online zetten samen 
met andere zaken uit de wijk zoals de buurtcamping. U vindt ze tegen die tijd hier: 
https://www.youtube.com/channel/UCB_vP27XpyqjnP-C48YVMMw/videos 

Namens ‘Buurten met een bakkie’, Annie van Dam 
 
 

 
 
KINDEROPPAS STEFANUSKERK 

oproep oppas en vraag aan ouders 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden 
gemiddeld 1 keer per maand tijdens de viering op 
de kinderen (0-12 jaar) te passen. 
 
In Kerkenheem is een ruimte met speelgoed. Lijkt 
je dit leuk? Stuur dan even een mailtje naar 
janwilts@damsterboord.nl voor 1 oktober. 

 
Ben je hierin geïnteresseerd als ouder(s)? Stuur dan ook even een berichtje. 
 
In overleg tussen de ouder(s) en oppasser(s) worden data gepland.  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 oktober t/m 5 november 
2022 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 september 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

https://www.youtube.com/channel/UCB_vP27XpyqjnP-C48YVMMw/videos
mailto:janwilts@damsterboord.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 SEPTEMBER 2022 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag 4 sept. 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. Jan Wilts 

zondag 11 sept. 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema  

zondag 18 sept. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Vredesweek en 
Taizéviering  

dienst o.l.v. parochianen 

zondag 25 sept. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
40 jaar Walfried!  
Eucharistieviering 

pastoor Arjen Jellema  

zondag 2 okt. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Oecumenische 
viering R.K. 

voorbereidingsgroep  

 
 

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND  
Op dinsdag 6 september en dinsdag 4 oktober 2022 zal in de 
Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur 
plaatsvinden.  

 
 

FEESTAVOND EN SPECIALE VIERING OP 23 EN 25 SEPTEMBER 
Dit jaar bestaat de Emmauskerk 40 jaar en vieren we ook 
het vijfjarig jubileum van de Hildegardparochie. Daarom 
is er op vrijdag 23 september een feestavond voor alle 
Walfriedparochianen. Het begint om 19:45 uur (inloop 
vanaf 19:30 uur). Plaats: Emmauskerk. Er is een 
gevarieerd programma samengesteld met (o.a.) 
bijdragen van het Ala Kondre en Emmauskoor.  
 
Op zondag 25 september vieren we in een speciale 
kerkdienst beide heugelijke gebeurtenissen.  

Wij nodigen u hierbij alvast van harte uit. Nadere informatie wordt verspreid in 
nieuwsbrieven en mededelingen tijdens de kerkdiensten. 

Michèle van der Knaap 
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TER INSPIRATIE 
Een wijze ging eens op reis en zag een man die bezig was een 
Johannesbroodboom te planten. Hij bleef bij hem staan kijken en vroeg: "Wanneer 
zal dit plantje vrucht dragen?" De man zei: "Over 70 jaar". Toen zei de wijze: "Jij 

bent gek! Denk je echt dat jij over 
70 jaar nog leeft en van de 
vruchten zult genieten? Wees toch 
verstandig en plant een boom die 
eerder vruchten geeft". Intussen 
was de man klaar met het planten 
van het boompje en hij keek er 
trots en tevreden naar. Pas daarna 
keek hij op naar de wijze man en 
gaf hem antwoord. De man zei: 
"Mijnheer, toen ik geboren werd, 
waren er al Johannesbroodbomen 
en kon ik ervan eten, zonder dat ik 
ze zelf geplant had. Dat hadden 

immers mijn voorouders, de mensen die voor mij leefden, gedaan. Ik heb ervan 
mogen genieten, zonder dat ik er iets voor gedaan had. Daarom wil ik nu deze 
boom planten voor mijn kinderen en kleinkinderen, opdat zij er straks van kunnen 
genieten. Daarom doe ik het". Toen draaide hij zich om en wilde weggaan, maar zei 
bij wijze van afscheid: "Wij mensen bestaan slechts bij de gratie van God en van 
anderen, naar mate zij vooruitzien! Als de één de ander de hand reikt, dan zullen 
wij het redden en is er toekomst voorgoed". 
 
 

 
 
ONTMOETINGSDAG IN OOSTERWOLDE 
voor mensen die hun partner hebben verloren 
De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die 
hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit najaar op 
DONDERDAG 20 oktober 2022 van 10-15.30 uur in de parochiezaal te 
Oosterwolde (adres: Quadoelenweg 3, 8431 LM)  
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Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat een gesprek met mensen 
die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn.  
Pastoraal werker Wiebe Mulder, sinds kort voorzitter van de werkgroep, vertelt iets 
over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal 
ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met 
een korte gebedsviering. 
 
Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de 
kosten van €12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  

 
Tot 11 oktober 2022 kunt u zich opgeven bij: 
Bisdom Groningen-Leeuwarden  
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen 
tel. 050-4065888 
Email: l.winter@bisdomgl.nl 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820 
Dhr. H.J.M. Steentjes, tel. 06-50462220 
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 0599-587331 
Dhr. T. Groen, tel. 0527-202535 
  
Na opgave ontvangt u rond 12 oktober 2022 een programma, een routebeschrijving 
en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Oosterwolde is per bus bereikbaar. 

 
 

 
 

 
 
 

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 oktober t/m 5 november 
2022 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 16 september 2022 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl

