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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 december 2022 
2e van de advent 

Jesaja 11, 1- 10 Matteüs 3, 1-12 

zondag 11 december 2022  
3e van de advent 

Jesaja 35, 1-10 Matteüs 1, 2-11 

zondag 18 december 2021 
4e van de advent 

Jesaja 7, 10-17 Matteüs 1, 18-25 

zaterdag 24 december 
2022 
Kerstnacht 

Jesaja 8, 23b-9,7 Lucas, 2, 1-20 

zondag 25 december 2022 
Kerstdag 

Jesaja 52, 7-10 Johannes 1, 1-14 

maandag 26 december 
2022 
Stefanus 

Jeremia 26, 1-15 Matteüs 23, 34-39 

zondag 1 januari 2023 
8e Kerstdag, Naamgeving 

Numeri 6, 22-27 Lucas 2, 21 

zondag 8 januari 2023 
Epifanie 

Jesaja 60, 1-6 Matteüs 2, 1-12 

zondag 15 januari 2023 
2e na Epifanie 

Jesaja 62, 1-5 
Johannes (1-
29)2,1-11 
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Overweging: Maria 
 
Maria is de moeder van Jezus. Ze is ook: zijn eerste leerling, getuige van zijn 
komst, zijn sterven en de eerste getuige na de opstanding, getuige van zijn 
aanwezigheid in geest en vuur van Pinksteren. 
Ze is een meisje als haar kind geboren wordt, een jaar of zestien? En ze is een 
vrouw als haar zoon sterft, nog geen vijftig.  
Als ze zwanger is, bezoekt ze haar nicht Elisabeth en bij hun begroeting begint 
Maria te zingen. Ze zingt “Magnificat”, dat betekent: mijn ziel prijst God groot (Lucas 
1,46).  
Onvoorstelbaar vind ik dat: uit de mond van een jonge vrouw, zwanger van haar 
eerste kind, man op afstand, klinkt zelfbewust een lied dat uitzingt hoe machtige 
heersers vallen, hoe armen en geringen recht gedaan wordt en hoe Gods volk zal 
opstaan in barmhartigheid. 
 
Wij zingen haar na. En als we dat zingen – in de kloosters over de hele wereld 
gebeurt dat elke dag in de vespers, het getijdengebed in de vooravond – dan 
zingen we dus het lied van een jonge ongehuwde zwangere vrouw die de moeder 
van Jezus zal worden. Haar zingen we na, wij vormen het koor waarvan zij de 
voorzanger is. 
 
“Rijken stuurt de Eeuwige weg met lege handen, wie honger heeft zal brood in 
overvloed krijgen.” Dat is evangelie, dat is kerstevangelie. 

zondag 22 januari 2023 
3e na Epifanie 

Jesaja 49, 1-7 Matteüs 4, 12-22 

zondag 29 januari 2023 
4e na Epifanie 

Zefanja 2,3; 3,9-
13 

Matteüs 5, 1-12 

Zondag 5 februari 2023 
5e na Epifanie 

Jesaja 43, 9-12 Matteüs 5, 13-16 
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Talloos zijn de afbeeldingen die van haar 
gemaakt zijn, Maria. Vaak van zien we 
haar van voren, ze zoogt haar kind, 
vormt een troon voor haar kind, ontvangt 
herders of hangt in een stralenkrans 
verheven boven in een kerkgebouw.  
De Vlaamse beeldend kunstenaar Jan 
Vanriet schilderde in onze eeuw zíjn 
Maria. Dat laat een ander beeld van haar 
zien. We zien een vrouw van achteren, 
donkere mantel, hoofddoek, reistas om 
de schouder, kind op haar arm.  
Gifgroen is de hoofdkleur, de schilder 
schildert hoe giftig gesloten deuren zijn. 
En de moeder draagt haar kind – zij 
vormen de gestalten die het gif de grens 
van zijn werkzaamheid aanzeggen. 
Vanriet noemt het schilderij: “Madonna, 
gesloten deuren”. We herkennen een 
mens op de vlucht. Alle deuren in de 
eindeloze gang zijn dicht. Waar naartoe? 
Het is nu. Net zoals de eerder Vlaamse 
schilders uit de 16e eeuw Maria in hun 
“nu” schilderden, schildert Vanriet Maria 
in ons “nu”. 
 
Het kan niet anders of haar lied gaat met haar, Maria. Tegen alles in gaat zij. Een 
god die heersers om hun macht prijzen of negeren, verliest het; een God die als 
een mensenkind gedragen wordt, redt de wereld. Zijn moeder, zij laat zich niet 
beetnemen door de dichte groene deuren. Zij gaat. Het lied gaat met haar. En in 
het lied: Hij van wie dit kind gegeven is. 
 
Dat wij toch vooral blijven zingen, met Maria, tegen alles in wat zichzelf op een 
troon hijst, met allen die niets, niets dan vrede, brood in vrede, toekomt. En God zal 
met ons zijn, Immanuël. 
 
Allen een blij kerstfeest gewenst, ds. Jan Wilts. 
 
aantekeningen 
1. als u het schilderij in kleur wilt zien, kunt naar de website van de “Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse letteren” gaan en daar bladzijde 82 van jaargang 
52 van “Ons Erfdeel” openen. Het motief van de gesloten deur keert vaker terug in 
schilderijen van een vluchtende vrouw van Vanriet. 
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2. meer over Maria op de gemeenschappelijke bezinningsavond van de 
Walfriedgemeenschap en Damsterboord op 7 december in Kerkenheem – zie 
aankondiging elders in de Rotonde. 
 
 
Oecumenische bezinningsavond 7 december, 19:30-21:30 uur - Kerkenheem 
Zoals we in de 40-dagentijd een aantal jaren een oecumenische bezinningsavond 
hielden, zo willen we dat ook in de advent doen. Dit jaar is Maria ons onderwerp. 
Lucas vertelt hoe zij te horen krijgt dat ze zwanger zal raken van het kind dat Gods 
kind is – en hoe ze zingt, hoe zich zorgen maakt om haar zoon, hoe ze getuige is 
van zijn leven en van de geest die hem bezielt. Maria heeft een belangrijke plaats 
gekregen in het kerkelijk leven en in de persoonlijke devotie. Kunstenaars hebben 
haar geschilderd, componisten haar loflied op toon gezet. 
We bereiden het samen voor, dat heeft door corona wat vertraging opgelopen en 
daarom kunnen we nu nog niet alles over de opzet van de avond zeggen. Maar wel 
dit: dat u allen hartelijk welkom bent en dat we inzetten op een inspirerende, 
gevarieerde avond met ruimte voor het onderling gesprek, 
 
Graag tot ziens en met een hartelijke groet, 
Myriam Oosting en Jan Wilts. 
 
 

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK  
 
Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen 
m.b.t. het indammen van het coronavirus is de bibliotheek open 
op de donderdagavond van 19:30 tot 20: 30 uur, behalve in de 
basisschoolvakanties, Witte Donderdag en Hemelvaartsdag  
 
We houden rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen 
en u kunt uw handen reinigen. 
Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk 

is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen.  
Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de 
eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.  
 
Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/ 
Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle 
boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt. 
                                                                    Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 
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BOEKENVERKOOP!!!!!!   Zondag 4 december 2022   Emmauskerk 
De jaarlijkse boekenverkoop is voor en na de oecumenische viering van 11:15 uur 
op zondag 4 december in de Emmauskerk.  
En s’ middags voor en na de dienst van 15:00 -17:00 uur van de Herstelgemeente. 
(Evangelisch) Ook in de Emmauskerk. 
 
We verkopen gedateerde boeken voor 1 euro per stuk; hele dunne boekjes zijn 50 
eurocent per stuk. We hebben boeken in de onderstaande categorieën, ze zijn ook 
zo gerangschikt:  
Bestuur, bijbel, catechese, diaconie, gebeden,  gedichten, huwelijk en gezin, 
katholiek, liederen, liturgie, oecumene, ouderen, pastoraat,  preken, 
rouwverwerking, theologen en wereldgodsdiensten. 
 
De opbrengst is bestemd voor de voedselbank. 
Jacoba en Ineke 
 
 
Koffieconcert in de Stefanuskerk 

Op zondag 11 december a.s. om 
12:00 uur is er in de Stefanuskerk aan 
de Noorddijkerweg nr. 16 een 
koffieconcert.  
Het concert wordt verzorgd door 
Rosalind en Jisse, de docenten van 
gitaarschool “Beall & Finch”. Deze 
gitaarschool is gevestigd in 
Kerkenheem, naast de Stefanuskerk, 
en heeft inmiddels al veel leerlingen, 
vooral ook uit Lewenborg en 

omstreken. 
 
Rosalind en Jisse zijn allebei afgestudeerd aan het conservatorium in Brussel als 
klassiek gitarist en vanaf dat moment hebben ze steeds, naast lesgeven, concerten 
gegeven.  
Sinds 2 jaar wonen en werken ze in de provincie Groningen en zijn blij dat ze, na de 
lange coronatijd, nu weer hun eerste concert kunnen geven.   
Zij zullen een programma spelen met kerstmuziek en muziek van o.a. William 
Lawes, John Dowland en Erik Satie. 
 
Het concert is gratis toegankelijk en duurt ongeveer een uur. Bij de uitgang kunt u 
eventueel een bijdrage geven ter bestrijding van de onkosten. 
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Voor aanvang van het concert bent u vanaf half twaalf van 
harte welkom in Kerkenheem voor een kopje koffie.  
 
Parkeren: op de parkeerplaats van de begraafplaats 
tegenover de kerk.  
Om naar Kerkenheem te gaan loopt u eerst richting de 
kerk en dan voor de deur linksaf over het witte bruggetje 
naar de boerderij Kerkenheem. De ingang is aan de 
achterkant. https://damsterboord.nl/gebouwen/route/ 
Meer informatie over de gitaarschool:  
www.beallandfinch.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Samen ontdekken!” vanuit Overstag. 
Op 18 december is de volgende “Samen ontdekken!” die geheel in het teken zal 
staan van Kerst. Op een actieve manier zullen we het geboorteverhaal van Jezus 
beleven. Vorig jaar liepen we een route door de wijk. Hoe het dit jaar wordt 
vormgegeven zie je binnenkort op onze website: https://overstag-lewenborg.nl/ 
 
Op 1 januari zullen we op een ontspannen manier het nieuwe jaar met elkaar 
beginnen in CBS ’t Kompas. Inloop vanaf 11.00 voor koffie en thee en we sluiten af 
met een nieuwjaarslunch. Op beide momenten van harte welkom! 
       Vanuit het team, Arie-Pieter Schep 
 

 
 
 
 

 
 
  KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 februari t/m 4 maart 2023 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 januari 2023 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

https://damsterboord.nl/gebouwen/route/
http://www.beallandfinch.com/
https://overstag-lewenborg.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.  
 
 

Rooster kerkdiensten 
zondag aanvang en 

kerk 
voorganger informatie 

2e advent 
4 december 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastor Myriam 
Oosting 

oecumenische dienst 

3e advent 
11 december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts doopdienst 

4e advent 
18 december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

kerstavond 
24 december 

20.30 uur 
dorpskerk 
Engelbert 

ds. Jan Wilts mmv muzikaal trio 

kerstavond 
24 december 

22.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

kerstmorgen 
25 december 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

 
1e zondag na kerst 
1 januari 2023 

 
10.00 uur 
Stefanuskerk 

 
ds. Jan Wilts 

 
oecumenische dienst 
ochtendgebed 

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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(1e na) epifanie 
8 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

2e na epifanie 
15 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

3e na epifanie 
22 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Tiemo 
Meijlink 

 

4e na epifanie 
29 januari 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

5e na epifanie 
5 februari 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

? oecumenische dienst 

    

 
Bij de kerkdiensten 
advent 
3e advent, doopdienst 
Op zondag 11 december hopen Fenna en Arjen Terpstra hun dochter Mare Anna 
ten doop te houden. Dat we als kerkelijke gemeente getuige mogen zijn van dit 
teken en zegel van Gods liefde. 
 
Lezingen 
derde advent  Jesaja 35, 1-10 Matthéüs 11, 2-11 
vierde advent  Jesaja 7, 10-17  Matthéüs 1, 18-25 
 
 
Kerst 
kerstavond Engelbert 
We hopen het kerstfeest dit jaar op wat uitgebreidere schaal te kunnen vieren als 
de twee voorgaande jaren. Dat betekent dat er twee diensten zijn op kerstavond. 
De eerst is in Engelbert. In goed overleg met de Openbare Basisschool van 
Engelbert en de Culturele Commissie die het kerkgebouw beheert hebben we 
besloten af te zien van de inzet van een kinderkoor. In het verleden leidde dat tot 
een volle kerk, waar een deel van de kerkgangers zelfs moest staan. Dat lijkt ons 
allemaal nog niet verstandig. Gelukkig zijn Henk van Dijk, Ria de Vos en Nanne van 
der Werf bereid om samen muziek te maken, Nanne begeleidt de zang van Henk 
en Ria. Zo kunnen we toch een Engelberter tint aan onze kerstavond geven.  
We richten ons op het dorp – en waar het mogelijk is, verzoeken we onze trouwe 
Damsterboorders de kerstavond in Noorddijk te vieren. 
 
Kerstavond Noorddijk 
De noabers versieren de kerk, Grietie Hollenga zal onze cantor zijn en zingen, 
Gerard van Reenen begeleidt haar. Een kerstviering voor ieder die het quasi-
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vrolijke gebral van de kerstman mager en inhoudsloos vindt. Een kerstviering voor 
ieder die hoopt op licht, op vrede – Gods kind in ons midden. 
 
kerstmorgen Noorddijk 
We hadden een mooie traditie met een kerstspel in de kerk. Dat lukt op dit moment 
om meerdere redenen niet. Ik hoop iets goed te maken met een kerstverhaal. 
Kinderen en volwassenen, de dienst is voor ieder. 
En verder muziek: Gerard van Reenen bespeelt het orgel, Helmer Roelofs zingt met 
ons. En bovenal, de blijde boodschap van kerst. 
 
Epifanie 
Op de eerste zondag van het jaar houden we een eenvoudig en kort ochtendgebed, 
voorbereid door parochianen en gemeenteleden. Een nieuw jaar – “anno domini”: 
jaar des Heren. 
Op dit moment kijken we nog met elkaar of de traditie van een gezamenlijke dienst 
van Walfried, Damsterboord en De Bron in de “week van het gebed voor de 
eenheid van de kerken” weer opgepakt zal worden of niet. Mocht dat tot een 
wijziging in het rooster leiden dan hoort u dat op tijd via de nieuwsbrief en de 
website. 
 
Agenda gespreksgroepen 
dinsdag    6 december    15.00 uur   Gesprekskring Engelbert - Spoorheem 
woensdag  7 december    10.00 uur   Bijbelkring - Kerkenheem 
woensdag  7 december    19.30 uur   Oecum. Bezinningsavond - Kerkenheem 
woensdag  14 december   19:45 uur   Gespreksgroep Stefanus - Kerkenheem* 
woensdag  14 december   20.00 uur   Gesprekskring 30+  - Kerkenheem 
maandag   19 december   19.00 uur   Kerstviering ’t Roer - Kerkenheem 
 
woensdag  11 januari     10.00 uur  Bijbelkring - Kerkenheem 
woensdag  11 januari     19:45 uur  Gespreksgroep Stefanus - Kerkenheem* 
woensdag  18 januari     19.00 uur  Samenkring  ’t Roer 
woensdag  18 januari     20.00 uur  Gesprekskring 30+ - Kerkenheem 
 
* Aanmelden bij Ellen Rigtering, edrigtering@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:edrigtering@hotmail.com
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Open kerk met de Kerstdagen. 
De Stefanuskerk opent de kerkdeuren nu al een 
aantal jaren op de zondagmiddagen, zodat 
iedereen welkom is om dit eeuwenoude gebouw 
binnen te lopen en misschien te ervaren wat het 
geloof betekent door de eeuwen heen.  
Aan de reacties in het gastenboek en van 
bewoners in de wijk merken we dat het erg op prijs 
gesteld wordt dat de kerk deze mogelijkheid biedt.  
  
Ook dit jaar zal op 24, 25 en 26 december de deur 
van de kerk weer open staan voor bezoekers van 
12:00 tot ongeveer 17:00 uur.  
 
Op de tafel vóór in de kerk ligt er informatie over de 
kerk en de gemeente en met de Kerstdagen 
zorgen we voor kleur- en knutselplaten voor de kinderen om mee te nemen. 
Bij de uitgang zal ook iets liggen voor de bezoekers om mee naar huis te nemen. 
 
Namens de Werkgroep Pastoraat en de vrijwilligers Open Kerk,  
 
 
Impressie van de extra kerkenraadsvergadering van 4 oktober 2022 
We willen niet te veel vergaderen. Maar er blijven onderwerpen liggen, dus komen 
we extra bijeen op dinsdag 4 oktober. Ter opening gaat ouderling Buist ons voor in 
gebed. 
Op tafel ligt een jaarverslag van Ds. Jan Wilts. Dit jaar heeft hij, anders dan 
voorgaande jaren, een persoonlijke reflectie gegeven op de waarde van drie 
kernmomenten in zijn werk: het gesprek, de gemeenschap en de kerkdienst. We 
benutten zijn verslag als impuls voor ons inspiratiemoment. We stellen vast dat het 
gesprek de basis is van alle contacten. Zonder gesprek is er geen gemeenschap en 
ook geen liturgie. We leren van prof. Berkhof, een leermeester van Ds. Wilts, dat 
het gesprek een ‘sacramenteel’ (heils bemiddelend) karakter heeft. De drie 
waarden zijn belangrijk voor ons gemeente-zijn en het werk van de predikant. De 
vraag is of er ook andere waarden in het spel kunnen zijn. Iets samendoen 
bijvoorbeeld. Op welke waarden moeten we ons in de toekomst richten? 
Die vraag staat ook centraal in ons bezinningstraject over de toekomst van onze 
gemeente. De diaconie heeft nagedacht over noodzaak en mogelijkheden van 
samenwerking met andere gemeenten. Kort samengevat: samenwerking moet bij je 
passen (als een broer of zus) en de afstand mag niet te groot zijn. En 
gelijkwaardigheid moet het uitgangspunt zijn. Samenwerking met andere 
gemeenten of organisaties is in de toekomst noodzakelijk, als we te weinig leden 
hebben om zelfstandig te blijven. Dan houd je het beter vol. Je kan ook op een 
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deelgebied als diaconie aanhaken bij initiatieven van andere diaconieën. Zo leer je 
elkaar kennen en werkt het als een ‘tinder’.  We zouden ons daarbij ook kunnen 
afvragen wat we over 10 jaar echt nodig hebben om gemeente te zijn. In elk geval 
willen we dan iets doen of zijn wat onze samenleving nodig heeft. Over deze vragen 
zullen we in het komend seizoen verder nadenken. Op het gemeenteberaad van 6 
november zullen we verslag doen van ons bezinningstraject en bespreken hoe we 
verder gaan.  
Vervolgens komt aan de vraag aan de orde of onze gemeente kan aanhaken bij het 
PKN-project ‘Thuisgevers’ waarin kerkelijke gemeenten in leegstaande locaties 
tijdelijke opvang bieden aan statushouders. Dat is iets anders dan de crisisopvang 
via INLIA. Het idee is dat we zo indirect meehelpen om de huidige opvangcrisis van 
asielzoekers te verlichten. Op verzoek van de kerkenraad onderzoekt een 
werkgroepje of en hoe dit zou kunnen. Bij verdere besluitvorming zullen ook de 
gemeenteleden en de buurt betrokken worden. 
Dan kijken we naar de werkverhouding tussen kerkenraad en moderamen. De 
indruk is dat de kerkenraad te weinig bijeenkomt om alle onderwerpen goed te 
behandelen. We willen elkaar ook vaker zien.  Het moderamen heeft in de 
coronatijd een grotere rol gekregen en is uitgebreid met enkele leden. Het risico is 
dat de kerkenraad zo een bijwagen wordt van het moderamen. Dat moet anders.  
Voorzitter, scriba en predikant zullen met een voorstel komen voor een – voor ieder 
behapbare – aangepaste werkwijze en vergaderschema. Een en ander komt ook 
aan de orde in de gewijzigde Plaatselijke Regeling die we op 6 november ook met 
de gemeente zullen bespreken. Nadat we enkele huishoudelijke zaken (post, 
notulen) hebben afgedaan, wordt de vergadering door de voorzitter besloten met 
een actueel bijbellied van Henk Jongerius, ‘Ik zoek een land waar vrede is’, dat 
besluit met ‘een stad, een huis, een luchtkasteel, O God, vraag ik misschien te 
veel?’. 

Lieuwe Giethoorn 
 
 
Verslag kerkenraadsvergadering 3 november 2022 
Tijdens deze vergadering werd de begroting 2023 voor de diaconie en die voor de 
kerkrentmeesters goedgekeurd.  
De diaconie teert jaarlijks nog in op de reserves, maar besloten wordt dat men zich 
erop gaat beraden of dit in de toekomst ook zo kan doorgaan, of dat er een bepaald 
minimumkapitaal moet blijven. In de praktijk fungeert de diaconie voornamelijk als 
‘doorgeefluik’ voor de collectes aan goede doelen. Tevens werd na een uitvoerige 
toelichting het beleggingsstatuut van de kerkrentmeesters goedgekeurd. 
 
Verder werd over het bezinningstraject van Damsterboord gesproken. Hoe willen en 
kunnen we als gemeente verder na het emeritaat van ds. Jan Wilts. Wat voor 
gemeente willen wij zijn en waaraan zou een nieuwe predikant moeten voldoen en 
kan dat nog een fulltime predikant worden of moeten we gaan samenwerken met 
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andere gemeentes uit onze omgeving? Op zondag 6 november zal daarover in 
Kerkenheem met de gemeente worden gesproken.  
 
De roosters voor 2023 worden besproken.  
Besloten wordt om met kerst 2023 op zondag 24 december 2023 (4e Advent) geen 
ochtenddienst te organiseren, maar wel 2 kerstnachtdiensten. Anders wordt de 
werkdruk voor ‘de predikant wel erg hoog’.  
Het project Thuisgevers van de PKN wordt besproken. Damsterboord wil er wel aan 
mee doen en tijdelijke opvang (maximaal 1 jaar) verzorgen voor twee gezinnen in 
een chalet bij Kerkenheem, maar de burgerlijke gemeente Groningen werkt niet 
echt mee, men heeft liever zelf de regie. Besloten wordt dit project voorlopig ‘on 
holt’ te zetten (‘punt komma’) en te gaan helpen bij andere Inlia- projecten in de 
directe omgeving (Koningsweg). De vergunningaanvraag voor de 2 chalets blijft wel 
verder lopen.  
Op zondag 11 december is er een doopdienst, zo deelt Jan Wilts mee.  

Thole Jan Wieringa 
 
 
Terugblik Allerzielen. 
Met Allerzielen, op woensdagavond 2 november, was de Stefanuskerk net als de 
laatste paar jaar opengesteld. Zowel gemeenteleden als wijkbewoners konden zich 
van harte in een warme sfeer in de kerk welkom voelen om in alle rust, en ieder op 
zijn eigen manier, dierbare gestorvenen te gedenken. Er was gelegenheid een 
kaarsje aan te steken, een gedicht te lezen of naar de zachte muziek te luisteren 
Er werd dankbaar door bekenden en onbekenden gebruik van gemaakt. De 
werkgroep pastoraat zal zich ervoor inzetten om deze mogelijkheid om te gedenken 
op de avond van Allerzielen in stand te houden.  

 
Namens de werkgroep pastoraat, 

Bertha Buist. 
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WIJ GEDENKEN 
 
 
 
 

Zondag 20 november was het gedachteniszondag. Het is die zondag, de laatste 
voor de advent, in het kerkelijk jaar waarin we stilstaan bij diegenen uit onze 
gemeente of in verbondenheid met onze gemeente, die ons ontvallen zijn.  
 
Na het prachtige gedicht “Hartslag” van Hans Bouma, stond in de schriftlezing “de 
zaligsprekingen” centraal. Matheus 5, 1-10 waar Jezus iets hoger op de berg de 
mensen toespreekt.  
Vanaf de tafel waarop de kaarsen staan voor wie wij gedenken, samen met 
bloemen wit en paars. Wit van het licht. Paars van de inkeer, het verdriet de rouw. 
Maar het wit dat er bovenuit steekt. Vanaf die tafel staat Jan in zijn overweging stil 
bij hen die we in liefde en vriendschap moesten loslaten. Als we aan hen denken, 
dan wordt het licht waarin we de herinneringen zien milder, warmer van kleur. Dan 
wordt de schrijnende kant van het gemis minder scherp. Dat milde licht wijst ons de 
weg en laat ons merken hoe wij het leven waard zijn. Als mensen sterven moeten 
we ze loslaten. We moeten ze toevertrouwen aan het licht, aan heil, vergeving, de 
liefde. Zalig zijn de mensen die het milde licht ervaren, zien en doorgeven.  
We steken een kaars aan. Tien kaarsen nadat de namen zijn genoemd. De laatste 
kaars voor de mensen die in verbondenheid met iemand uit onze gemeente 
gestorven zijn en voor hen die het leven lieten onderweg of voor wie de zee, de 
Middellandse Zee, een graf werd. De laatste kaars is ook voor hen wiens naam niet 
genoemd werd, maar die in ons hart hebben genoemd en herdacht.  
De dienst werd omlijst door prachtige muziek. Muziek op het orgel of gezongen 
door onze cantor of door ons allen als gemeente. De gedachteniszondag die ging 
over het milde licht, het licht dat in de hardheid van deze wereld ons bijlicht in de 
zoektocht naar wat ons opricht in plaats van wat ons neerhaalt. 

Henk Heidekamp 
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Tentenactie – Geef licht  
In de kerstcampagne ‘Geef licht’ van Kerk in Actie staat een vluchtelingentent 
centraal: als symbool voor kinderen die onderdak zoeken en verlangen naar een 
beter leven.  
Alle kinderen hebben recht op goede ondersteuning, onderwijs en een veilige 
omgeving om in op te groeien. Dat geldt ook voor gevluchte kinderen, met of 
zonder verblijfsstatus en uit welk land ze ook vluchten. Een deel van hen heeft extra 
begeleiding nodig omdat ze traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.  
Gemeente Damsterboord heeft een vluchtelingentent besteld om daarmee 
aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in 
Griekenland en Nederland. 
 
Wat gaat er gebeuren: 
Vrijdag 9 en zaterdag 10 december 
zullen we de tent op een centrale plek 
bij Kerkenheem opzetten en met de 
hulp van de jongeren van de Holy 
Meal groepen in richten.  
 
Zondag 11 december is de tent 
tussen 10.00 en 13.00 uur open en 
voor iedereen te bezoeken.  
Er is informatie over de 
vluchtelingenproblematiek. En wie wil 
kan een kaars aansteken of luisteren 
naar de verhalen van de vier kinderen uit de kerstcampagne ‘Geef licht’. Verder zijn 
er kaarten aanwezig voor de kaartenactie ‘vergeet ze niet’.  
 
Kaart onrecht tegen vluchtelingen aan en geef vluchtelingen een stem 
‘Vergeet ze niet!’ is de kaartenactie van Kerk in Actie om aandacht te blijven vragen 
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland en Nederland. Er zijn vooringevulde 
kaarten, maar er is zeker ook ruimte om een tekening te maken of een eigen 
boodschap op te schrijven. Hoe meer verschillende kaarten, hoe beter. Deze 
kaarten sturen we naar de Tweede Kamer. We laten zien dat we iets willen 
veranderen aan het lot van de vluchtelingenkinderen. 
Samen in actie voor vluchtelingenkinderen 

Joke Smit, Folkert Alberts en Petra Visser 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn gegaan naar dhr. G. Hielema, mevr. M. Panman, dhr. J. Zijlstra, 
mevr. C. van Dijken en naar Floris & Anna Yedema. 
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Bloemen worden altijd met vreugde ontvangen. Wilt u ook iemand een hart onder 
de riem steken met een bosje bloemen? Meldt u zich dan aan bij de diaconie 
(diaconie@damsterboord.nl) dan plaatsen wij u op de lijst.  
Wat wordt er dan van u verwacht? U mag 1x per jaar (vaker mag ook) een bos 
bloemen meenemen naar de kerkdienst, zodat deze aan een gemeentelid gegeven 
kan worden ter ondersteuning, bemoediging of als dank.  
Het is ook mogelijk om een bedrag te doneren aan de diaconie voor een bos 
bloemen, de diaconie zorgt er dan voor dat er bloemen in de kerk komen te staan. 
 
Collecte voor het voetlicht: eigen diaconie 
De diaconie heeft collectes voor diverse doelen. Het geld wat wij daarmee ophalen 
wordt door ons overgemaakt aan die doelen, maar soms vullen wij de opgehaalde 
bedragen ook aan naar een mooi rond bedrag. 
Ook springt de diaconie soms bij in geval van nood. Vaak is dit dan een bijdrage 
voor de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) zoals bijvoorbeeld een 
fiets, een rollator of een bijdrage voor de aanschaf van een bril. Soms springen we 
bij met boodschappen.  
Met de huidige inflatie en met de energiecrisis voorzien we dat er een groter beroep 
op de diaconie gedaan zal worden. Een vraag voor hulp vergt moed, niet iedereen 
zal voor zichzelf willen erkennen dat het niet lukt. En dan is december ook nog eens 
een feestmaand… 
Om ons werk goed te kunnen doen, in openheid maar ook in stilte, hebben wij uw 
steun nodig. 
Te denken valt aan bijdragen voor gas en licht. U helpt ons hiermee om anderen te 
helpen, in de directe omgeving of in plaatsen verder weg.  
Dankbaarheid is niet te koop, maar weet dat uw bijdrage een goede bestemming 
vindt en dat hulp in dank en blijdschap ontvangen wordt. 
Bankrekening: NL 28INGB 0000 8474 90 t.n.v. Diaconie Damsterboord. 
 
Autovervoer 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
 
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
Geert Hielema    tel: 06-51212565 
 
 
 

 KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 februari t/m 4 maart 
2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 januari 2023 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:diaconie@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 DECEMBER/JANUARI 2022/2023 
 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag 4 dec. 
Emmauskerk 

11.15 uur  
Oecumenische 
viering RK 

pastor Myriam Oosting 

zondag 11 dec. 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastor Arjen Jellema 

zondag 18 dec. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

dienst o.l.v. parochianen 
mmv het Emmauskoor 

zondag 24 dec. 
Emmauskerk 

21.00 uur Kerstnachtviering 
pastor Myriam Oosting 
mmv het Emmauskoor 

zondag 25 dec. 
Emmauskerk 

11.15 uur Kerstmis 
 pastoor Arjen Jellema 
mmv het Emmauskoor 

Zondag 1 jan. 
Stefanuskerk 

10.00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. J. Wilts 

Zondag 8 jan. 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Jellema 

Zondag 15 jan. 
Emmauskerk 

11.15 
Week van gebed 
voor de eenheid 

dienst o.l.v. parochianen 
mmv het Emmauskoor 

Zondag 22 jan. 
Emmauskerk 

11.15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

Zondag 29 jan. 
Emmauskerk 

11.15 uur Eucharistieviering pastoor Arjen Mellema 

Zondag 5 febr. 
Emmauskerk 

11.15 
Oecumenische 
viering RK 

pastoor Arjen Jellema 
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VEERTIGDAGENTIJD ANDERS – BEZINNINGSDAGEN IN KLOOSTER 
EGMOND 
Soms heb je wel eens de behoefte om even 
helemaal afstand te nemen van het gewone leven 
en tot rust en bezinning te komen. Misschien heel in 
het bijzonder in de Veertigdagentijd, die bedoeld is 
als tijd van vasten en bezinning als voorbereiding op 
het Paasfeest. Graag willen we u daarvoor de 
gelegenheid geven. 

 
Van maandagmiddag 27 februari tot en met donderdagmiddag 2 maart biedt pastor 
Myriam bezinningsdagen in de abdij van Egmond aan zee. Tijdens deze dagen 
volgen we het dagritme van de broeders met maaltijden en gebed. De rest van de 
dagen zal gevuld zijn met enkele bezinningsbijeenkomsten met de eigen groep, en 
vrije tijd om zelf in te vullen. 
De abdij staat in een mooie omgeving met mogelijkheden om te wandelen. Bij de 
abdij zijn ook een kaarsenmakerij en mooie boekwinkel. Verder is er een 
abdijmuseum met een expositie over bodemschatten van de abdij van Egmond. 
 
De vergoeding voor het verblijf bedraagt € 186 per persoon. Dit is inclusief 
maaltijden, handdoeken en bedlinnen, maar exclusief toeristenbelasting. Alle 
gastenkamers hebben een eigen douche en toilet. De maaltijden zijn zoveel 
mogelijk puur en/of biologisch. De helft van dit bedrag dient vooraf betaald te 
worden. Indien u van een minimuminkomen moet rondkomen is een aangepast 
tarief mogelijk. Dit moet wel bij de opgave aangegeven worden. 
 
De reis naar Egmond is op eigen gelegenheid. De reiskosten kunnen we zoveel 
mogelijk beperkt houden door te carpoolen. 
 
Er is ruimte voor 8 personen. In principe slaapt iedereen op een 
eenpersoonskamer, desgewenst zijn er ook enkele tweepersoonskamers 
beschikbaar. 
 
In verband met de groepsreservering is tijdig reserveren gewenst, daarom graag 
opgeven vóór 15 januari. Als u/je zich wilt opgeven voor deze bezinningsdagen 
kunt u dat doen bij pastor Myriam. 
 
Bezinningsdagen abdij van egmond: 27 februari t/m 2 maart 
Kosten: Reiskosten voor eigen rekening / verblijfskosten 186 euro + 
toeristenbelasting. De kosten dienen overgemaakt te worden op de rekening 
van de Hildegardparochie: NL37 ABNA 0588 9332 60.  
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Opgeven vóór 15 januari bij pastor Myriam: 
pastor.oosting@hildegardparochie.nl of 06-39175000 

 

VANUIT DE WALFRIEDRAAD 
Elk voor- en najaar krijgen we het parochiebestuur op bezoek. Zo ook op onze 
vergadering in november. Er stonden meerdere zaken op de agenda, waaronder de 
energiekosten. Het energiecontract loopt per 31-12-22 af. Er wordt een verhoging 
met factor 4 verwacht.  
In plaats van € 25.000 dus € 100.000. U snapt, dat zo’n bedrag niet of nauwelijks is 
op te brengen. We zullen de energiekosten omlaag moeten brengen. We hebben 
dan ook besloten de verwarming in de kerkzaal een paar graden naar beneden te 
brengen. We zullen voortaan de jassen maar aan moeten houden. Verder gaat de 
zaalhuur in het nieuwe jaar omhoog. Daar gaat onze budgethouder Joop meer 
bezig. En er wordt bekeken of er op ons kerkdak zonnepanelen geplaatst kunnen 
worden. 
Ook werd gesproken over een BHV-cursus voor de 4 locaties. We willen een 
oproep doen aan b.v. koorzangers, lectoren, kosters etc. zich hiervoor op te geven, 
zodat we hopelijk iedere zondag een BHV-er in de zaal hebben. Er komt nog 
verdere info hierover. 
Nadat het parochiebestuur is vertrokken, overleggen we nog over het organiseren 
van de kerstpakketten, -stukjes en de kerstversiering in de kerk. Ook de 
nieuwjaarsreceptie komt alweer aan de orde. Moet ook op tijd worden geregeld. 
U ziet, we zitten nog steeds niet stil. Gelukkig mogen we nog steeds rekenen op 
(uw) helpende handen. En daar zijn we blij mee. 
 
Namens de Walfriedraad, Lexia Koch 
 
 
 

 
Op vrijdag 6 januari 2023 om 19.00 uur is de nieuwjaarsreceptie is van de 
Walfriedgemeenschap. 

 
 

mailto:pastor.oosting@hildegardparochie.nl
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TER INSPIRATIE 
 

 
Woord van het begin, 

beeld geworden van een mens 
opdat wij zouden inzien 

waartoe wij zelf geroepen zijn: 
open onze ogen 

en ontsteek ons hart, 
dat wij leren te doen 

wat wij van U verwachten. 
Dat wij mensen zijn 

van mededogen en ontferming. 
Dat wij licht uitstralen 

en het licht in anderen behoeden. 
Dat wij knielen 

bij het kleine en het weerloze. 
dat wij heel maken 

wat verdeeld is of geschonden. 
Dat wij treurenden 

met stilte en met zorg omringen. 
Dat ons huis 

een herberg wordt van hoop. 
En dat wij in de grootste eenvoud 
teken zijn van goddelijke kracht. 

Omwille van U, 
Eerste en Laatste. 

 
Kris Gelaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 februari t/m 4 maart 
2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 januari 2023 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 
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