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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. 
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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 

KOPIJ INLEVEREN: 

Voor het volgende nummer van Rotonde lopend van 5 maart t/m 1 april 2023 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 februari 2023 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

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. 

• De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen 
Ontdekken! viering in CBS ’t Kompas. Inloop vanaf 11:00 uur. 
 
 
 

 
 

GEMEENSCHAPPELIJK   
LEESROOSTER/ EREDIENSTEN 
 

 

 
 
 

Zondag 5 februari 2023 
5e na Epifanie 

Jesaja 43: 9-12 Matteüs 5: 13-16 

Zondag 12 februari 2023 
6e na Epifanie 

Deuteronomium 30: 15-20 Matteüs 5: 17-26 

Zondag 19 februari 2023 
7e na Epifanie 

Exodus 22: 20-263 Matteüs 5: 33-48 

Zondag 26 februari 2023 
1e van de 40 dagen 

Genesis  
2: 15–3: 9 

Matteüs 4: 1-11 

Zondag 5 maart 2023 
2e van de 40 dagen 

Exodus 24: 12-18 Matteüs 17: 1-9 
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VASTENACTIE 2023: Mensen onderweg 

 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun 
huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, 
anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan 
op te bouwen. 
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 
raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 
2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een 
veilig heenkomen elders.  
Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke westen trekken, maar meestal 
komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste 
vluchtelingen op. 
 
Niet genoeg te eten 
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen 
mensen naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten 
ontheemd in eigen land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde 
Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste vluchtelingen. 
Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is 
bijna onmogelijk. 
Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun 
ontheemde landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de Witte 
Nijl, waar de nieuwkomers een stukje land krijgen om te voedsel te verbouwen. 
“Samen overleven is makkelijker dan alleen,” aldus een vluchtelinge die in Malek 
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een nieuw thuis vond. “Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop 
voor de kinderen.” 
 
Wat doet Vastenactie? 
Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met 
mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 2023 
ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak 
moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te 
bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun 
eigen voedsel kunnen verbouwen.  
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl 
 
Wat kunt u bijdragen? 
Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen: 
Schoffel, schep en gieter     €   12  
Zaad en gereedschap        €   22 
Kruiwagen                €   41 
Ploeg                    €   85  
Waterpomp op zonnepanelen  € 1.240  
 

Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.  
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, 
of draag bij aan de collecte op uw locatie. 
 
 

INTERKERKELIJKE BIBILIOTHEEK LEWENBORG 
Bibliotheeknieuws februari 2023 
Omdat er nog budget was, is er op de valreep nog een nieuw boek aangeschaft.   
 

Tomas Halik Omdat God ernaar verlangt mens te zijn.  
Kokboekencentrum, september 2022. 
Een prachtig boek met mooie platen van Middeleeuwse 
schilderijen, die alle met Kerstmis en Pasen te maken hebben. 
Tomas wil in de korte overwegingen m.b.t. kerst en Pasen de 
kerk bij de tijd brengen en geeft daar vele mogelijkheden voor. 
Met behulp van Bijbelteksten en eigentijdse crises vindt hij 
mogelijkheden om te overwegen. Hij legt zelfs uit wat Paus 
Franciscus bedoelt met de kerk zien als een veldhospitaal.  
 

Christus klopt vandaag van binnenuit op de deur: hij wil naar buiten. 
De boekenverkoop van gedateerde en gekregen boeken op zondag 4 december jl.  
in de Emmauskerk heeft € 18,50 opgeleverd. In totaal zijn er 26 boeken verkocht 
zowel voor en na de oecumenische viering als rondom de dienst van de 

http://www.vastenactie.nl/
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Herstelgemeente. Jacoba en ik hebben dat bedrag samen aangevuld met eigen 
middelen, zodat er een bedrag van € 100 naar de voedselbank in Groningen is 
gegaan. De boeken, die zijn overgebleven, brengen we naar een 
tweedehandsboekenzaak. 

Jacoba van Mourik en Ineke Siersema 
 

 

Terugblik op kerst- en nieuwjaarsviering 
van Samen ontdekken! 
Op zondag 18 december stond het 

kraambezoek bij Jozef en Maria op de agenda. Er zijn veel mensen op pad gegaan, 
Jozef en Maria kunnen dan ook terugkijken op een drukke middag. Onderweg 
kwamen de mensen langs een herder. Zij vertelde dat zij het kindje Jezus had 
gezien en dat het in een stal geboren was. De herbergier had namelijk geen plaats 
meer in de herberg voor Jozef en zijn hoogzwangere vrouw Maria. Bij de herder 
was een vuurtje waar de mensen zich konden opwarmen en smullen van een 
warme marshmallow. Daarna vervolgden ze hun weg en kwamen een wijze tegen, 
hij vertelde hun van de ster en het kindje en wees ze verder de weg. En inderdaad 
toen ze de ster in het oog hielden kwamen ze aan bij Jozef en Maria en het kindje 
Jezus. Ze waren net zo verbaasd en blij over deze geboorte als de herder en de 
wijze. Daarna gingen ze terug naar de herberg om met elkaar verder te praten over 
wat ze gezien hadden onder het genot van een kop warme chocolademelk en soep. 
Gelukkig had de herbergier dat nog wel. 
Op Nieuwjaarsdag was er ook een Samen ontdekken! Onder het genot van een 
kopje koffie, thee of limonade was er ruim de tijd om elkaar te spreken en heil en 
zegen toe te wensen. Deze keer waren er plakjes cake die je kon versieren met 
slagroom en allerlei soorten gekleurde hagelslag. Dat was smullen. We hebben 
mooie gesprekken gevoerd over onze wensen en ideeën voor Samen ontdekken dit 
jaar. Daar gaan we mee aan de slag. Er was ondertussen ook een groepje druk 
bezig om wenskaarten te maken.  En natuurlijk was er een Bijbelverhaal, het ging 
over de wens van Simeon om in zijn leven Jezus te ontmoeten. We sloten af met 
een heerlijke linzensoep en tosti’s. 
Vooruitblik “Samen ontdekken!” vanuit Overstag: 
Dit jaar gaan we Samen ontdekken! vaker organiseren en ook volgens een vast 
rooster. Elke eerste zondag van de maand staat het op het programma. De 
volgende keer staat dan ook op 5 februari op het programma. Net zoals het 
afgelopen jaar is de inloop vanaf 11:00 uur en ook nu weer kunnen we gebruik 
maken van CBS ’t Kompas. 
Voor meer info kun je tegen die tijd altijd even op de website kijken  
https://overstag-lewenborg.nl/ 

       Vanuit het team, Annie van Dam 

https://overstag-lewenborg.nl/
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Zalig, gelukkig, op de goede weg… 
 
Het nieuwe jaar is alweer even begonnen. Voor u ligt Rotonde nr.2 van dit jaar. In 
de kerk zijn we begonnen met het lezen van het Evangelie van Matteüs op de 
zondagen. En de afgelopen zondag hebben we het begin van de Bergrede 
gehoord.  
 
De Bergrede is een heel belangrijk stuk van het Matteüsevangelie. In de Bergrede 
geeft Jezus de kern van zijn boodschap. En hij begint met de zaligsprekingen. Een 
tekst zo bekend dat sommigen hem misschien wel kunnen dromen. Tegelijkertijd 
lopen we dan het gevaar dat er betekenis verloren gaat.  
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Het begint met het Aramese woord “Asjre” dat Jezus waarschijnlijk gebruikt heeft. 
Het wordt vaak vertaald als “gelukkig” of “zalig”, daar komt ook het woord 
zaligsprekingen vandaan. Maar “asjre” heeft iets te maken met ‘lopen, gaan, op 
weg zijn’. De betekenis is wat meer dynamisch dan gewoon gelukkig zijn. Het heeft 
meer te maken met op de goede weg zijn.  
 
In onze hedendaagse cultuur is geluk heel belangrijk. Mensen willen gelukkig zijn. 
We streven geluk na. Maar de vraag is of je wel altijd gelukkig kùnt zijn. Bestaat dat 
wel, een toestand van blijvend geluk? Ik denk van niet.  
 
Maar we kennen wel het gevoel van gelukkig zijn omdat je op de goede weg in je 
leven zit. Gelukkig met de juiste levenspartner, met de kinderen die je mocht 
ontvangen, met het beroep dat je gekozen hebt. Tegenwoordig zie je ook vaker dan 
tientallen jaren geleden dat mensen soms hun leven radicaal omgooien omdat ze 
niet gelukkig worden van de keuzen die ze in het verleden gemaakt hebben. 
Mensen volgen een nieuwe opleiding, kiezen een nieuw beroep.  
 
“Asjre”, gelukkig ben je, je bent op de goede weg als je… En dan volgen een soort 
van ja, hoe moet je het noemen? Richtlijnen, deugden, houdingen? De eerste vier 
zaligsprekingen zou je een soort van levenshouding kunnen noemen. Een manier 
van in het leven staan waarbij je je bewust bent van je innerlijke beperktheid, je 
afhankelijkheid van God en je onvolmaaktheid.  
 
Dat klinkt op het eerste gezicht misschien niet zo positief. Mensen willen niet klein 
gehouden worden. Maar zo is het niet bedoeld. Goed verstaan is het juist 
bevrijdend. Veel mensen, jonge mensen vooral, gaan gebukt onder prestatiedruk. 
We moeten tegenwoordig van alles, en als je niet geslaagd bent in het leven is het 
je eigen schuld, zo denken velen. Maar volgens Jezus ben je niet op de goede weg 
als je zo denkt. Integendeel. We zijn beperkte mensen, en je grenzen aanvaarden 
werkt bevrijdend. Afhankelijkheid in ons leven kan heel moeilijk zijn. Maar je bewust 
zijn dat we van God afhankelijk zijn, maakt dat we open staan voor Hem. Zo 
kunnen we van Hem in ons leven, kracht, steun en leiding ontvangen in gebed.  
 
Volgens Anselm Grün staat de passage over bidden en het Onze Vader centraal in 
de hele Bergrede, omdat je alles vanuit het gebed, je relatie met God moet 
begrijpen en proberen te leven. Zonder dat is de hele Bergrede een lege letter. 
 
De laatste vier zaligsprekingen gaan vooral over actieve houdingen. Dingen die we 
kunnen doen, waartoe Jezus ons graag wil uitnodigen. Barmhartig zijn is meeleven 
met mensen, en als je kunt: helpen. Zuiver van hart zijn betekent in de eerste plaats 
eerlijk en oprecht leven. Geen bijbedoelingen hebben bij wat je doet. Vrede 
stichten, bemiddelen bij conflicten als je dat kunt. Mee helpen om onrechtvaardige 
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situaties uit de wereld te helpen. Als we kijken naar de oorlog in de Oekraïne 
kunnen we ons dan wel eens machteloos voelen. We kunnen Poetin niet stoppen. 
Maar dat hoeft geen excuus te zijn om niet te doen wat je wel kunt. Bewust van 
onze grenzen doen we wat we kunnen. En we kunnen bidden voor al het andere. 
Vervolgd worden omwille van Jezus is iets wat ons in Nederland niet zo snel zal 
gebeuren. Maar het is wel goed te weten dat er veel mensen in de wereld zijn die 
omwille van hun geloof vervolgd worden. Ook hen mogen we in gebed meenemen, 
en organisaties die hen proberen te helpen steunen.  
 
Jezus spreekt ook steeds 
over beloningen. Het 
gevaar is dan dat we 
denken: als je dit doet 
kom je in de hemel. Zo is 
de tekst niet bedoeld. Ik 
denk eerder dat de 
beloning onderweg al 
begint. Als je op de 
goede weg bent, word je 
daar gelukkig van en 
maak je anderen 
gelukkig.  
 
Gelukkig ben je als je op 
de goede weg bent! 
 
pastor Myriam 
  

Zalig de armen van geest, 

want aan hen behoort het Rijk der hemelen.  

Zalig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden.  

Zalig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

Zalig die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden: 

Zalig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

Zalig de zuiveren van hart, 

want zij zullen God zien.  

Zalig die vrede brengen, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,  

want hun behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt 

en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om 

Mijnentwil.  

Verheugt u en juicht, 

want groot is uw loon in de hemel. 

 

ZALIGSPREKINGEN 
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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 

5 februari 
5e na Epifanie 

11.15 uur 
Emmaüskerk 

pastoor Arjen 
Jellema 

oecumenische dienst 

12 februari 
6e na Epifanie 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

19 februari 
7e na Epifanie 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. S Bijl  

26 februari 
invocabit 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts  

5 maart 
reminiscere 

10.00 uur 
Stefanuskerk 

ds. Jan Wilts oecumenische dienst 
Maaltijd van de Heer 

 
bij de kerkdiensten 
Liturgisch gesproken is het jaar op de eerste adventszondag begonnen. Het is een 
A-jaar. Dat betekent dat de evangelielezingen uit Matthéüs zijn. Tot de 
veertigdagentijd, die begint op 26 februari, lezen we tamelijk consequent door de 
hoofdstukken 5 en 6 heen.  

 
 

STEFANUSKERK  

 
 

mailto:janwilts@damsterboord.nl
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In de periode van de Epifaniëntijd die daaraan voorafgaat besteden we wat meer 
aandacht aan de brieflezingen van de zondag. Die zijn gekozen uit de eerste twee 
hoofdstukken van de Eerste Korintiërsbrief. Op zondag 12 februari is dat 1 
Korintiërs 2, 6-11. We volgen daarmee het spoor dat de Raad van Kerken voor 
deze zondagen heeft uitgezet. 
Op de zondagen in de veertig dagen voor Pasen horen we de klassieke 
schriftlezingen. Op zondag invocabit (26 februari) is dat van Jezus’ beproeving in de 
woestijn (Matthéüs 4,1-11) en op zondag reminiscere (5 maart) de verheerlijking op 
de berg (Matthéüs 17,1-9). Die zondag vieren we samen met de parochianen van 
de Walfriedgemeenschap een dienst van Schrift en Tafel – woord, brood en wijn 
worden aan ons allen gedeeld. 
 
wij gedenken 
GERRITJE CORNELIA VAN NISPEN – VAN DUUREN, Gerrie. Gerrie van Nispen 
is op 17 december 2022 gestorven in de leeftijd van 84 jaar, thuis in Hoogezand. 
Gerrie van Nispen woonde daar, maar sloot zich in 2004 aan bij onze gemeente, 
omdat ze met overtuiging bij een protestantse gemeente wilde behoren – in 
Hoogezand was in die periode de vorming van een protestantse gemeente nog niet 
mogelijk. En met overtuiging was ze er elke zondag dat het kon, samen met Michèl, 
de zoon van haar overleden man Frans voor wie ze moeder werd. Ze voelde zich 
nauw betrokken bij het wel en wee van Damsterboord – indertijd in de 
beroepingscommissie, tot voor kort in de Bijbelkring en tot het laatst in het 
pastoraat. In zekere zin was ze gast in Damsterboord, maar we leerden haar in de 
eerste plaats als gastvrij kennen.  
Op vrijdag 23 december was de dankdienst voor haar leven in de Damkerk in 
Hoogezand. We hoorden daar Psalm 121 – over de Eeuwige die als een wachter 
meegaat. Op de begraafplaats “De Stille Hof” in Hoogezand hebben we Gerrie 
daarna begraven bij haar man. 
Allen in rouw om Gerrie van Nispen, Michèl en zijn zus Corinne; Coby - Gerries zus 
- en anderen in Hoogezand en Damsterboord wensen we dat ze troost vinden in de 
goede herinneringen, lieve mensen om hen heen en de schaduw van de Eeuwige 
die te felle zon afschermt. 

ds. Jan Wilts 
 
 
agenda gespreksgroepen 
woensdag 8 februari  10.00-11.30 uur  Bijbelkring Kerkenheem,   Kerkenheem 
woensdag 8 februari  20.00-21.30 uur  Gesprekskring Stefanus,   Kerkenheem 
woensdag 15 februari 20.00-21.30 uur  Gesprekskring 30+,       Kerkenheem 
woensdag 22 februari 15.00-16.30 uur  Gesprekskring Engelbert,  Spoorheem 
woensdag 22 februari 19.00-19.45 uur  Samenkring,            ‘t Roer 
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vrije week predikant 
In de week dat de Rotonde verschijnt – week 5 - heb ik een vrije week die duurt tot 
en met zondag 5 februari. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact 
opnemen met één van de onderstaande contactpersonen: 
Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel: 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com.,  
Mw. Tiny Rienstra,       tel: 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl,  
Mw. Gré Busz,          tel: 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com  
Mw. Christina Huisman,   tel: 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl.  
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. 
 
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 
 
 

 
bloemengroet 
Vooraan in de kerk staat altijd een prachtige bos bloemen. Deze 
bloemen vinden na de dienst hun weg naar mensen uit onze 
gemeente. Als dank, als bemoediging, maar ook als teken van 
verbondenheid. De afgelopen periode hebben we de fam. 
Klaasens, de fam. Hofstede, de fam. Van der Deen, mevr. A. 
Venema, dhr R. Maat, mevr. Nijdam, dhr. H. Wiegeraad, mevr. G. 
Van der Wal, de fam. Klöpping en dhr G. Hielema blij kunnen 
maken met een mooie bos bloemen. 

 
 
Diaconale themadienst 
Ook al is het voor ons ook nog een verrassing hoe het er precies uit gaat zien, we 
kondigen het toch alvast aan: onze diaconale themadienst! 
Wat we al wel weten is dat het een korte(re) dienst gaat worden die qua vorm meer 
weg heeft van een ochtendgebed. In deze dienst zal één van onze collectedoelen 
centraal staan, maar op welke wijze…. Dat is voor ons allemaal nog een verrassing! 

 
 
UIT DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 14 DECEMBER 
Om een aantal zaken af te handelen en bij andere de vaart erin te houden hadden 
we nog een vergadering in december.  
Ter opening hoorden we het gedicht “Herfst” van Jaap Zijlstra (liedboek blz. 1195). 
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Eén van de zaken die we konden afhandelen is de “Plaatselijke Regeling”. Na nog 
een laatste kleine wijziging werd de regeling definitief vastgesteld. Dit tot vreugde 
van velen en zeker ook van de voorzitter, die hiervoor veel werk heeft verricht. De 
tekst is te vinden op onze website. 
 
Verder blikten we terug op het gemeenteberaad, begin november, waar we over 
diverse zaken met elkaar hebben gesproken, onder meer over het bezinningstraject 
over de toekomst van Damsterboord. Er was een grote betrokkenheid vanuit de 
gemeente en de suggesties en wensen daaruit o.a. over de wijze van avondmaal 
vieren en collecteren (zoals vóór corona) nemen we mee.  
 
Een ander belangrijk onderwerp was de voortzetting van het bezinningsproject. De 
eerste fase – de inventarisatie – is klaar; nu verder.  
De voorzitter heeft aan de hand van alles wat er tot nu toe “geïnventariseerd” en 
geproduceerd is, een voorstel geschreven voor het vervolgtraject. Dat bespreken 
we. Voor de één is dit een helder plan, voor de ander is het al te veel ingevuld. 
Belangrijke conclusie is dat we ook goed het proces in de gaten moeten houden, 
zodat het iets van ons allemaal is: van kerkenraad en gemeente, en dat we op één 
lijn kunnen blijven. We zoeken naar de juiste manier om dit vorm te geven. 
 
De behoefte aan goede communicatie geldt ook voor de relatie met de classis. 
Weten wat er speelt, wat kunnen we elkaar bieden, wat kunnen we van elkaar 
verwachten. 
 
We bespraken ook “het stappenplan” dat de werkgroep pastoraat ontwikkeld heeft 
om pastorale aandacht te besteden aan mensen uit de wijdere kring van 
Damsterboord. Dat zijn de mensen, die wel op één of nadere manier blijk geven 
van betrokkenheid bij Damsterboord, maar die toch als het ware op afstand staan.  
De bedoeling is om te vernemen of wij iets voor hen kunnen betekenen en of ze 
bepaalde verwachtingen van ons hebben. (Het gaat uitdrukkelijk niet om “zieltjes 
winnen”).  Het stappenplan ziet er heel goed uit en elke stap wordt zorgvuldig 
uitgewerkt en voorbereid.  
 
Ter afsluiting hoorden we “Woord van het begin” van Kris Gelaude, te vinden achter 
in het decembernummer van Rotonde.  
Vol goede moed het nieuwe jaar in! 

Gré Busz 
 
 

EEN HONGERDOEK MAKEN VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 
In de vroege Middeleeuwen werd in veel Europese landen tijdens de vastentijd, de 
veertig dagen voor Pasen, de altaarruimte met een gordijn of een voorhang 
afgescheiden van de rest van de kerk. In die periode van inkeer wilde men het 
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meestal van pracht en praal voorziene altaar aan het zicht onttrekken. Dit doek 
werd al snel “vasten-of hongerdoek” genoemd. Later ging men het doek versieren 
met symbolen en voorstellingen van de schepping, de zondeval en het lijden van 
Jezus. Het hongerdoek werd zelfs een van de voornaamste symbolen van de 
vasten. In de 18e eeuw echter ging het gebruik van het hongerdoek verloren. In 
1976 pakte de Duitse vastenactie de oude traditie weer op. Mensen uit de Derde 
Wereld werd gevraagd honger-, meditatie- of geloofsdoeken te maken, waarin 
duidelijk de verbinding wordt gelegd tussen het leven en lijden van de armen en dat 
van Jezus. In Nederland zijn in de loop der jaren steeds meer kerken met 
hongerdoeken gaan werken. 

 
Het lijkt ons (werkgroep eredienst) mooi en zinvol om ook in onze Damsterboord –
gemeente met een groep mensen een hongerdoek te maken.  Een doek, waarin 
het leven en lijden van Jezus vorm kan krijgen, gekoppeld aan de actualiteit van de 
lijdende mensheid. Dat laatste kan geconcretiseerd worden naar een specifiek 
project. Samen praten over de betekenis van vasten, samen invullen en uitbeelden 
wat ons bezighoudt, geeft de veertigdagentijd een extra dimensie. 
Tijdens de kerkdiensten in de veertigdagentijd zal het doek een betekenisvolle 
plaats krijgen in de Stefanuskerk. 

Afbeelding: Misereor Hongerdoek 2023/2024 ‘Wat is heilig voor ons?’ door 
Emeka Udemba © Misereor. 
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Wij nodigen iedereen uit die hieraan mee wil werken om op zaterdag 11 
februari tussen 11.00 en 15.00 uur samen een hongerdoek te maken. 
Ondertussen nuttigen wij dan onze meegebrachte lunch. 
 
Schilderervaring is beslist niet vereist! 
Graag aanmelden voor 8 februari bij: 
Ria van Dijk-Hilberts, telefoon: 0612166091 of 050-5491349 
ha.hilberts@gmail.com 
 

HOLY MEAL  

 
Een aantal jaren geleden zijn we in de gemeente Damsterboord begonnen met 
Holy Meal- bijeenkomsten. Wat was het idee? De jongeren die naar de middelbare 
school gaan en dus automatisch niet meer naar de kindernevendienst gaan een 
ontmoeting blijven bieden. Om bij elkaar te komen, met elkaar te praten en vooral 
ook om met elkaar te koken. Een soort Happy Meal maar dan Holy. We zijn gestart 
met een groepje van 6 pubers en die groep bestaat nog steeds. Inmiddels 6 jaar, 
met wat kleine corona-onderbrekingen, zijn er 3 tot 4 avonden in het jaar 
ontmoetingen. De jeugd bedenkt een menu, de boodschappen worden gedaan 
door Jan of door ons, en er wordt gekookt.  Door het koken en de voorbereidingen 
ontstaat er een ongedwongen sfeer. En tijdens het eten is er ruimte voor gesprek. 
De jeugd is blij elkaar weer te zien en spreekt openhartig over wat hen bezighoudt. 
Ongeveer 2 jaar geleden is er een tweede groep gestart, ook met 6 tot 8 
deelnemers. Deze groep is wat jonger, maar heeft ook fijne kook- en eetavonden 
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met mooie gesprekken. Petra is in die groep de contactpersoon en degene die de 
boodschappen doet. Het is fijn en belangrijk dat deze groepen er zijn. Er blijft een 
binding met Damsterboord en wij leren zelf ook veel. Over de druk van presteren, 
aan welke verplichtingen je allemaal wel niet moet voldoen, wie en welke 
inspiratiebronnen er zijn, en hoe ga je bijvoorbeeld om met alle social media.  
De laatste keer heeft de oudste groep sushi gemaakt. Om de tafel werd druk 
gewerkt, gelachen en gepraat.  Op de foto een kleine impressie. Zelfs met stokjes 
eten geleerd!  We hopen op verdere mooie ontmoetingen.  
Wilt u meer weten, u kunt altijd even vragen aan Jan, Petra of Joke.  
 
 

 
DE CLASSIS DICHTERBIJ: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in 
Hoogeveen 
 
21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen 
U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 2023 
in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. Kunt u niet 
aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze link: bit.ly/cvfeb23. 
Meer informatie vindt u op www.classisgroningendrenthe.nl 
 
Dichterbij 
Onder het motto ‘De classis dichterbij’ vinden de vergaderingen van de Classis 
Groningen-Drenthe dit jaar plaats in vier verschillende regio’s in de twee provincies. 
Bij de voorbereidingen worden twee ringen betrokken zodat we onderwerpen 
kunnen uitlichten die leven in de regio. De eerstvolgende vergadering is voorbereid 
in samenwerking met de ringen Emmen en Hoogeveen. De avond begint met een 
avondgebed, geleid door ds. Jan Hermes (PG Schoonebeek). 
 
Geroepen… Wat nu?! 
Tijdens de vergadering vertelt ds. Marianne Paas (PKN Pesse) over de cursus voor 
ambtsdragers die zij in het najaar van 2022 heeft verzorgd. Speciaal voor nieuwe 
ambtsdragers: wat wordt er van je verwacht? Hoe ben je een goede ambtsdrager? 
 
Diaconaal Platform Hoogeveen 
De heren Wiebe te Velde en Gijs Pullen vertellen over het Diaconaal Platform 
Hoogeveen (DPH). DHP werkt in de gemeente Hoogeveen en de omliggende 
dorpen om er te zijn voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben. DHP is 

https://d.docs.live.net/d484283a179d8d88/Bureaublad/Rotonde%20spullen/2023/Februari%202023/bit.ly/cvfeb23
https://classisgroningendrenthe.nl/
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ontstaan vanuit de kerken en werkt zoveel mogelijk samen met instellingen die ook 
kwetsbare mensen willen helpen. Zie www.diaconaalplatformhoogeveen.nl. 
 
Doe mee 
De vergadering biedt ook ruimte om thema’s die bij uw gemeente spelen te 
bespreken. Heeft u een onderwerp? Mailt u dat dan naar scriba Leny de Zeeuw: 
scriba@classisgroningendrenthe.nl. De vergadering is uiterlijk om 22:00 uur 
afgelopen. Lees meer over het programma van 21 februari op 
www.classisgroningendrenthe.nl. 
 
Datum: 21 februari 2023 
Tijd: 19:00 uur (inloop), 19:30 uur (avondgebed) 
Locatie: Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen 
Stream: bit.ly/cvfeb23 
 
Project Thuisgevers 
De Protestantse Kerk Nederland heeft in samenwerking met de burgerlijke overheid 
het project ‘Thuisgevers’ opgestart: de opvang van vluchtelingen in een kleine 
setting (een pastorie, een gebouw bij de kerk, een huis) voor langere tijd. In 
Friesland zijn er op dit moment bijvoorbeeld veertien gemeenten die zich hebben 
gemeld; onze classis blijft nog wat achter, maar hier wordt veel aandacht besteed 
aan de acute noodopvang van vluchtelingen. Toch het project Thuisgevers van 
harte aanbevolen en informatie is in te winnen via Kerk in Actie bij de Protestantse 
Kerk Nederland, contactpersoon is Karel Jungheim. 
 
Emeriti: denk je mee over het voorgangertekort? 
De komende twee jaar gaat een behoorlijke groep predikanten en kerkelijk werkers 
met emeritaat. We vragen aandacht voor de emeriti-predikanten, waarvan 
sommigen actief in de gemeente aan het werk zijn. Dat noemen we dan structurele 
hulpdiensten, in de huidige constellatie beperkt tot twee jaar met een mogelijke 
verlenging tot vier jaar. Anderen zijn op dit moment niet actief, maar zouden dat 
wellicht wel willen. En bij degenen die met emeritaat gaan is het wellicht goed na te 
denken over wat er daarna voor mogelijkheden zijn. 
 
Er zijn twee redenen waarom we dit in jullie midden neerleggen. De eerste is dat we 
een tekort aan voorgangers zullen krijgen en dan zou het mooi zijn wanneer emeriti 
in het opvangen van de problemen een rol zouden kunnen spelen. De tweede 
reden is dat we niet alle emeriti in onze regio in beeld hebben en de landelijke kerk 
ook niet. Dat komt natuurlijk mede doordat predikanten na hun werk in de 
gemeente wellicht verhuizen naar een ander deel van het land en anderen vanuit 
andere gebieden naar onze classis en dat wordt niet bijgehouden. 
 

http://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/
https://d.docs.live.net/d484283a179d8d88/Bureaublad/Rotonde%20spullen/2023/Februari%202023/bit.ly/cvfeb23
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
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Daarom een vraag. Van ons uit zouden we graag een moment (ochtend, middag, 
avond, dag) willen organiseren om met elkaar te spreken over de mogelijkheden die 
er zijn; en dat geldt voor hen die met emeritaat gaan en hen die emeritus zijn. 
Mocht u dat ook vinden, wilt u zich dan melden bij ondergetekende, dan zullen we 
proberen ergens 2023 een dergelijke ontmoeting te plannen. Wellicht is het dan 
zinvol ook de Bond van Predikanten, de landelijke kerk of een andere organisatie 
erbij uit te nodigen om voorlichting te geven. Met andere woorden: wij gaan dat 
doen wanneer voldoende mensen zich melden. En daarom: zeg het voort en meld 
je aan (j.hommes@protestantsekerk.nl). 
 
Afgevaardigden naar de classis: vanuit de kerkenraad 
Er is veel onduidelijk over de afvaardiging van ambtsdragers naar de classis en de 
synode. In de basis zijn het de gemeenten die afvaardigen. Zij krijgen dan ook altijd 
een overzicht welke mensen er nodig zijn, zowel voor de classicale vergadering als 
voor de synode. Echter, voor de classicale vergadering is afgesproken dat deze uit 
niet meer dan dertig mensen mag bestaan en er is een verdeling over de ambten 
gemaakt. En zo is ooit geregeld dat een ring van gemeenten drie mensen kan 
afvaardigen die een bepaald ambt bekleden. Echter, de ringen als zodanig kunnen 
niet afvaardigen, omdat ze geen ambtelijke vergadering zijn, dat moet via de 
kerkenraden lopen; wel kunnen gemeenten in ringverband hierover afspraken 
maken. 
 
De werkelijkheid is wat weerbarstiger, omdat de ringen niet zo goed werken. 
Daarom komt het verzoek rechtstreeks bij de kerkenraad terecht. We hopen dat 
zowel kerkenraad als voorganger voldoende beeld heeft bij het werk van de classis 
om een goede ambtsdrager af te vaardigen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij 
onze scriba, mw. Leny de Zeeuw. 
 
Consulentswerk: taken en vergoeding 
Wanneer een gemeente vacant is geworden is er een zogeheten consulent nodig: 
een predikant. Het is aan de kerkenraad wie zij daarvoor benadert, of het iemand is 
die uit de werkgemeenschap van predikanten/kerkelijk werkers komt of daarbuiten, 
of het iemand is die ze kennen of op hun pad komt – zegt u het maar. De taak is in 
de basis het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de kerkenraad en het 
begeleiden van het beroepingswerk. Deze begeleiding betreft vooral de procedure, 
niet het inhoudelijke werk. De consulent maakt dan ook geen deel uit van de 
beroepingscommissie, maar kan haar trainen, vragen beantwoorden en wijzen op 
de wegen die te gaan zijn. Naast deze taken is het natuurlijk ook mogelijk om 
afspraken te maken over andere werkzaamheden gedurende de vacature-tijd, maar 
dat is een mogelijkheid wanneer zowel predikant als gemeente dat willen en er 
middelen en tijd voor hebben. 
 

mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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Het is goed om de website van onze Protestantse Kerk te raadplegen waar het gaat 
om de vergoeding voor dit werk. Was dat vroeger een zaak van solidariteit met 
elkaar, nu zijn er afspraken over vergoedingen gemaakt: tussen gemeenten of 
tussen gemeente en predikant. 
 
Het ambt: praat mee! 
Met het oog op de discussie over de positie van kerkelijk werkers en pioniers heeft 
de synode aan een werkgroep de opdracht gegeven een theologische bodem aan 
te brengen om het gesprek goed te kunnen voeren. Daarin gaat het onder andere 
over ‘het ambt’, in eerste instantie dat van de predikant (en kerkelijk werker), maar 
in de zijlijn ook over dat van diaken, ouderling en ouderling-kerkrentmeester (dat 
geen apart ambt is natuurlijk, maar een verbijzondering). Dat alles combineren we 
ook nog eens met de constatering dat kerkenraden te klein worden, vacatures niet 
meer vervuld worden en sommige mensen in meerdere colleges dingen doen. Ik wil 
langs deze weg vooral kerkenraden en voorgangers (predikanten en kerkelijk 
werkers samen) oproepen aan dat gesprek deel te nemen en van zich te laten 
horen. 
Vanuit de classis Gelderland gaat er op dit moment een rapport naar de synode 
onder de titel ‘Als ambten en functies niet meer vervuld worden…’ waarin de 
noodzaak om na te denken over andere structuren wordt aangegeven. Van harte 
aanbevolen om het te lezen. 
 
Diaconaal consulent 
In de regio Oost-Groningen is Christiaan Dekker werkzaam als diaconaal consulent. 
Hij is begonnen om ons te helpen iets te doen aan generatie-armoede: de armoede 
die in gezinnen en families van generatie op generatie wordt doorgegeven en waar 
mensen moeilijk uit komen. In onder andere de Protestantse gemeente Scheemda 
was een aantal gemeenteleden die daar al mee aan het werk waren en wel 
ondersteuning konden gebruiken, zo was het bedoeld. Christiaan verricht veel werk 
op dit terrein samen met de burgerlijke overheid en niet-kerkelijke 
welzijnsorganisaties; dat is in het belang van de mensen waar het om gaat. We 
hopen ook dat diakenen een beroep op hem doen om zelf in actie te komen, want 
dat moet uiteindelijk gebeuren: het moet niet afhangen van een professionele 
werker, maar uitgaan van de diaconieën in onze classis. We hopen op beweging, 
met het oog op mensen. Lees over Christiaans tips en ervaringen op 
classisgroningendrenthe.nl >> Diaconaat in de regio. 
 
Regiopredikant 
Op 1 november begonnen, 27 november bevestigd in Loppersum, is Heleen Maat 
nu zo’n twee maanden actief als regiopredikant. Zij ondersteunt gemeenten om te 
bekijken op welke manier samenwerking van gemeenten plaats kan vinden, daar 
waar gemeenten hebben aangegeven dat te willen onderzoeken. Het is een 
voortzetting van werk dat eerst vanuit het Breed Moderamen werd gedaan. Een 

http://classisgroningendrenthe.nl/wp-content/uploads/2023/01/2022-11-01-rapport-Als-ambten-en-functies-niet-meer-vervuld-worden-versie-3-november-2022.pdf
https://classisgroningendrenthe.nl/category/diaconaat-in-de-regio/
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aantal keren hebben wij met een aantal gemeenten bij elkaar gezeten om te horen 
of en op welke manier ze iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dat gesprek 
moet verder en niet op lange, maar op korte termijn. Dat betekent dat Heleen niet 
op alle plekken in onze classis kan worden ingezet, omdat de werktijd nu eenmaal 
beperkt is; zij werkt daar waar gemeenten aangeven op zoek te zijn en daarvoor 
hulp nodig hebben vanwege emoties, angsten, onduidelijkheden, onzekerheden en 
noemt u het maar op. We zien wel wat schuiven op dit terrein. Steeds meer merken 
we dat gemeenten daadwerkelijk het gevoel krijgen dat we iets aan elkaar kunnen 
hebben en samen kerk zijn en daarvoor ook een verantwoordelijkheid voor een 
onzekere toekomst dragen. Het aantal verzoeken om hulp is aanzienlijk. 
 
We hebben als classicale vergadering besloten dat we alle gemeenten voor dit 
project een solidariteitsbijdrage van € 100,- vragen; veruit de meeste gemeenten 
hebben die bijdrage geleverd. Voor deelnemende gemeenten moeten we zichtbaar 
maken voor onze subsidiegevers dat zij het wel serieus overwegen en daarom € 
1000,- bijdragen. Gelukkig zien steeds meer gemeenten in dat deze bijdragen 
eigenlijk gering zijn voor wat er mee bereikt kan worden. 
 
De regiopredikant komt niet in de plaats van een gemeenteadviseur (die als zzp-er 
gemeenten kan bijstaan) of een interim-predikant of anderen die professioneel 
gemeenten helpen om te doen wat ze moeten en kunnen doen: een beleidsplan 
maken of een probleem oplossen, een conflict oppakken, onduidelijkheden 
verhelderen of een gemeente ondersteunen bij de vraag waarom en waartoe ze 
gemeente zijn. 
 
 
Website 
Voor een goede gang van onze communicatie is de website twee jaar geleden 
helemaal vernieuwd. Graag willen we iedereen wijzen op deze vernieuwde website 
voor het laatste nieuws uit onze classis. Ook is het mogelijk een mededeling, 
oproep of aankondiging te laten plaatsen op onze website. Het is het beste om dat 
te doen via onze scriba mw. Leny de Zeeuw, scriba@classisgroningendrenthe.nl, 
die dan zorgt dat het bij degene komt die dat kan regelen, Annejet Fransen. 
 
Bijeenkomst jonge voorgangers 
Woensdag 8 februari is er een bijeenkomst voor de jonge voorgangers in onze 
classis in het Loughoes in Eelde. We hopen op een mooie en zinvolle bijeenkomst 
met een grote opkomst. Ds. Jan Hermes, predikant in Schoonebeek, zal deze 
bijeenkomst mee begeleiden. 
 
Stand van zaken 
In onze classis hebben we te maken met ongeveer 180 gemeenten en even zo veel 
voorgangers (predikanten en kerkelijk werkers). Bij veel gemeenten gaat dat goed, 

mailto:scriba@classisgroningendrenthe.nl
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is er een goed gevulde kerkenraad en zijn er voldoende vrijwilligers zodat het werk 
dat gedaan moet worden ook daadwerkelijk wordt gedaan. Veel mensen met veel 
liefde voor de kerkelijke gemeente zijn actief en dat geeft de kerk een gezicht en 
uitstraling, mooi om te zien. Een aantal gemeenten heeft een kerkenraad die het 
nog net aankan, maar waar zorgen zijn over de toekomstige invulling. Dat is niet 
alleen van deze tijd, dat speelt al langer en eerder was ook al wel eens de vraag 
wie de zittende mensen zouden moeten opvolgen, maar meestal werd er nog weer 
een oplossing gevonden. Dat wordt steeds moeilijker, horen en merken wij. 
 
We constateren ook dat er nogal wat vacatures zijn waar het gaat om de 
voorgangers en we weten dat een aantal komend jaar of in 2024 met emeritaat 
gaat. Het wordt lastig om die vacatures voor voorgangers, die meestal ook steeds 
iets kleiner van omvang worden, in te vullen. Het helpt om dat samen te doen als 
een aantal gemeenten met elkaar; het helpt om te kijken of je op dat vlak kunt 
samenwerken met een andere gemeente. Wij verwachten dat het noodzakelijk zal 
zijn op dit punt ingrijpende maatregelen te treffen. In ons nieuwe beleidsplan dat 
vermoedelijk in mei op de classicale vergadering wordt besproken zullen we daar 
aandacht voor vragen en hopelijk samen kunnen zoeken naar oplossingen. 
 
Tot slot 
Dit is een anderssoortige nieuwsbrief dan u van mij gewend bent, maar ik dacht dat 
het zinvol zou zijn op sommige punten iets meer informatie te geven, vooral 
bestemd voor kerkenraden en wellicht om later op een onderwerp nog eens terug te 
lezen. 
Om met Paulus te spreken: Heb elkaar lief en laat u aanvuren door de Geest en 
dien zo de Heer. 
 
ds. Jan Hommes 
Classispredikant classis Groningen-Drenthe 
06 51 99 97 11 
j.hommes@protestantsekerk.nl 
 

 
VLUCHTELINGENTENT 

In het kader van het project “Geef licht” van Kerk in Actie stond er 
op zondag 11 december een vluchtelingentent opgesteld tussen 
Kerkenheem en de Stefanuskerk. De vluchtelingentent staat 

symbool voor kinderen die onderdak zoeken en verlangen naar een beter leven. 
Kinderen hebben recht op een veilige omgeving om in op te groeien. In deze tent 
kon je ‘kennismaken’ met een aantal vluchtelingenkinderen en luisteren naar hun 
verhalen.  
In de tent kon je een kaarsje branden voor vluchtelingen en buiten kon je 
marshmallows roosteren in het vuur. 

mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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Ook kon je in de tent een kaart ondertekenen waarmee je uiting aan je steun kon 
geven. Deze kaarten worden aan de Tweede Kamer gestuurd, zo laten we zien dat 
we iets willen veranderen aan het lot van vluchtelingenkinderen. 
 
De fotocollage geeft een impressie van de actie. 
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GEEN HENK OF PIET, MAAR MOHAMMED 
 

 
 
De veertig mannen die eerder in de Laarkerk in Zuidlaren werden opgevangen, 
zitten nu in hotel het Wapen van Vries. Hoteliers Herma en Gerard genieten ervan; 
werken met gasten is voor hen het mooiste wat er is. “Of ze nu Henk of Piet heten 
of Mohammed.”  

 
Bij de start waren sommige omwonenden boos dat ze maar kort tevoren waren 
geïnformeerd. Herma hoopt dat diegenen beseffen dat de nood aan de man was. 
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Nog meer hoopt ze dat de mensen die boos of verontrust waren eens een praatje 
maken met de mannen.  
 
“Dan merk je vanzelf dat ze net als jij en ik en ieder ander zijn.” In dat verband 
kwam het verschrikkelijk slecht uit dat het COA onlangs ineens twee Algerijnen in 
het hotel plaatste die zich vervelend gedroegen. Er is voor gezorgd dat de twee nog 
diezelfde dag naar Ter Apel werden gebracht.  
 
INLIA sloot een contract met het hotel om er voor een langere periode een grotere 
groep mensen op te kunnen vangen. De crisisopvang op verzoek van het Rijk vindt 
veelal in kerken plaats, maar het is ingewikkeld om daar maandenlang een grotere 
groep op te vangen.  
 
Over de kop, in de berm 
Net als in de kerken geven vrijwilligers hier lessen Nederlands en andere 
activiteiten. Gasten kunnen dagelijks naar de sportschool van het dorp en er zijn 
fietsen. “Er is er al eentje over de kop geslagen”, vertelt Gerard, “Lag in de berm, 
ambulance erbij. Wij bezorgd - ook over hoe dat moest met de ziektekosten! Het 
liep los.” 
 
Je maakt wat mee als hotelier. Hebben ze een jongen geholpen een ov-kaart aan 
te schaffen, heeft ‘ie niet begrepen dat hij ook moest inchecken. Worden ze gebeld 
door een conducteur “Ik heb hier een zwartrijder, hij heeft uw telefoonnummer bij 
zich”. Zij uitleggen. Het kwam goed; geen boete.  
 
Voor de dood weggesleept 
Acht nationaliteiten zitten er. In de loop van de weken is het echt een 
vriendengroep gebleken. Toen er eind oktober een nieuwe gast kwam, 
verwelkomde de hele club hem samen. “Die jongen hebben we voor de dood 
weggesleept”, vertelt Herma, “Hij had zeven maanden gelopen. Zijn voeten waren 
blauw, helemaal ontstoken. Hij moet zóveel pijn hebben gehad. Een ingeschakelde 
verpleegkundige zei later: dit was kantje boord. Maar hij is er bovenop.” 
 
Dankbaar werk, dat merk je. In het restaurant hangt een groepsfoto, van alle gasten 
samen, vóór het hotel. Hij hangt op een ereplekje. 
 
 
  KOPIJ INLEVEREN: 

Voor het volgende nummer van Rotonde lopend van 5 maart t/m 1 april 2023 
dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 februari 2023 
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 FEBRUARI 2023 

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

zondag 5 febr.  
Emmauskerk 

11:15 uur 
Oecumenische 
viering RK 

pastoor Arjen Jellema 

zondag 12 febr.  
Emmauskerk 

11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

zondag 19 febr.  
Emmauskerk 

11:15 uur 
Woord- en 
communieviering 

dienst o.l.v. parochianen 

woensdag 
12 febr.  
Emmauskerk 

19:00 uur Aswoensdag dienst o.l.v. parochianen 

zondag 26 febr.  
Emmauskerk 

11:15 uur Eucharistievering  pastoor Arjen Jellema 

zondag 5 maart 
Stefanuskerk 

10:00 uur 
Oecumenische 
viering PKN 

ds. Jan Wilts 

 
 

 
VIERING VASTENACTIE ZONDAG 26 FEBRUARI  
 
In onze Hildegardparochie wordt in de vastentijd in alle gemeenschappen aandacht 
besteed aan de Vastenactie. Dit jaar is het thema ‘Mensen onderweg’. Om onze 
verbondenheid met het werk van de Vastenactie te onderstrepen, willen we, na 
Aswoensdag, de vastentijd beginnen met één en dezelfde viering in de vier kerken 
van onze parochie.  
Met enkele Vastenactievrijwilligers en pastor Myriam - en in overleg met pastoor 
Arjen Jellema - is deze viering voorbereid. 
 
is deze viering voorbereid. De viering wordt gehouden in alle vier kerken op de 
gewone tijd op zondag 26 februari. Pastoor Arjen Jellema zal voorgaan in de Jozef- 
en de Walfriedlokatie en pastor Myriam gaat voor in de Nicolaas- en 
Salvatorlocatie. Zo willen wij met de hele Hildegardparochie in deze viering in 
lezingen en gebeden aandacht besteden aan de ontheemden in Zuid-Soedan. In de 
veertigdagentijd willen wij via de Vastenactie met deze mensen meelopen en hen 
steunen, zodat zij straks in staat zijn om een goed bestaan op te bouwen.  
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MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND  
Op dinsdag 6 februari 2023 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse 
koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. 

 
Onlangs is een groepje bezoekers van de maandelijkse koffieochtend in de 
Emmauskerk gezamenlijk uit eten geweest. Het diner werd gehouden in het 
Wijkcentrum "Het Dok" Het was gezellige aangelegenheid. 
 

 
HILDEGARDVIERING IN DE WALFRIED TERUGBLIK 
Het is alweer even geleden, maar we willen nog even dankbaar terugkijken op de 
Hildegardviering in de Walfried op de Eerste zondag van de Advent. 
Het was een heel bijzondere viering. Een viering van de vier gemeenschappen van 
de Hildegardparochie samen, en dat dan in verbondenheid met de St. 
Antoniusparochie in Lelydorp (Suriname). De andere gemeenschappen van de 
Hildegardparochie konden zo kennis maken met deze mooie traditie van 
verbondenheid. Het was geweldig om met een volle kerk te vieren. Traditiegetrouw 
zong Ala Kondre in de “Surinameviering” en het klonk prachtig. Een indrukwekkend 
moment in de viering was dat de stem van zuster Soetinem klonk tijdens de 
voorbeden. Het maakte de verbondenheid tastbaar. Aan het eind van de viering las 
Piet van Gijzel een mooi gedicht "van Walfried naar St. Antonius". Na het slotlied 
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zongen we samen nog het speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde 
"Hildegardlied"; een wereldpremière dus!    

 
De collecte was voor Solidaridad en leverde ook nog een aardig bedrag op. 
 
Niet alleen de viering, maar ook de ontmoeting erna was een groot succes. Bijna 
iedereen bleef om na te praten en de koffie en diverse Surinaams lekkernijen te 
proeven. En ze waren heerlijk! Ook kon men diverse mooie, Fairtrade producten 
aanschaffen (aangeleverd door de mensen uit Zuidhorn). Een mooi cadeau voor de 
feestdagen en tegelijk kun je mensen ermee helpen. En dat kon ook door de mooie 
fotokaarten van Cor Scholma te kopen, waarvan de opbrengst naar zijn werk voor 
de “Kring” bestemd was. 
Graag willen we iedereen die meegewerkt heeft aan deze bijeenkomst heel hartelijk 
danken. Alleen dankzij de inzet van veel vrijwilligers kon deze bijeenkomst zo’n 
groot succes worden.  

Hartelijk dank namens de Walfriedraad en pastores 
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ZONDER THEMA 
 Als ik dit stukje schrijf is 2023 nog heel jong en hebben we net de 
nieuwjaarsreceptie van de Walfriedgemeenschap achter de rug. 
Als u dit leest zijn we inmiddels een maand verder maar ook dan 
kun je zeggen dat 2023 nog jong is. 
Naar aanleiding van de kniepertjes die bij de koffie werden 
gepresenteerd werd mij voor het eerst uitgelegd waar deze rolletjes 
voor staan. 
Als je ze zelf bakt (en dat waren ze die avond) begin je met een 
platte wafel die je eigenlijk op oudejaar moet eten als symbool voor 

het afgelopen jaar, het jaar is plat, is over, alles is geweest. 
Op Nieuwjaar is die wafel opgerold en staat symbool voor het komende jaar waar 
alles nog onduidelijk is, Niemand weet hoe dat jaar zich zal afrollen. Ik vond het wel 
een mooie uitleg. 
 
Wat voor mij ook een symbool voor het komende jaar is, is de 'Omdenk kalender' 
die ik traditioneel ieder jaar van een van mijn kinderen krijg in de maand december. 

Het is een dagkalender waarbij je iedere dag een blaadje 
afscheurt. Nu is het nog een blok papier met iedere dag een 
scherpe, verrassende tekst.  
Het zijn teksten die je uitdagen om erover na te denken. 
Een paar teksten van afgelopen jaar zijn me nog 
bijgebleven. Wat denkt u bijvoorbeeld bij: “Sommige 

mensen zijn zo arm dat ze alleen maar geld hebben”? 
Of: “Als je door jouw bijdrage het leven van een ander verbetert, verbetert jouw 
leven ook”. Of: Het is onmogelijk om iets te leren als je denkt dat je alles al weet”. 
Een mooie vind ik ook: Ik heb te vaak een komma gezet waar het een punt had 
moeten zijn.” En de tekst van vandaag op de nieuwe kalender is: “Verwachtingen 
die je van anderen hebt kunnen niet alleen hen, maar ook jezelf ongelukkig maken”. 
 
We weten niet wat ons te wachten staat in 2023, bij alle ellende in de wereld voelen 
we ons machteloos, maar je kunt door de teksten tot je door te laten dringen 
proberen in je eigen omgeving wat te veranderen. 
Tot slot: “Wil je in overvloed liefde ontvangen? Ga het geven in overvloed”. 
Een goed 2023. 

Lidy van Duijn 

  

KOPIJ INLEVEREN: 

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 maart t/m 1 april 
2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 februari 2023 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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KERKBALANS 2023 
Beste parochianen en andere belangstellenden van de Walfriedgemeenschap. 
 
Ook jaar ontvangt u allen de berichten over de actie Kerkbalans weer via de post. 
 
In deze brief wordt goed uitgelegd waaraan we ons geld uitgeven en dat uw 
bijdrage zeer noodzakelijk is om de Walfriedgemeenschap draaiend te houden. 
 
Heeft u onverhoopt geen brief ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw Haverkort; Kajuit 121   9733 CH  Groningen of per telefoon (050)4042711 

of per email: fjhaverkort@home.nl of diethaverkort@gmail.com 

 
In de ontmoetingsruimte van de kerk liggen op de leestafel ook exemplaren van 
deze brief. 
Wij rekenen weer als vanouds op uw bijdrage om onze Walfriedgemeenschap in 
stand te houden. 
 
U mag natuurlijk altijd een bedrag overmaken om de Walfriedgemeenschap te 
steunen. Dat kunt u doen via dit bankrekeningnummer: 
NL 08 INGB 000 246 5131    t.n.v. Walfriedgemeenschap Groningen. 
 

Hartelijke groeten van de werkgroep Kerkbalans, 
Diet Haverkort en Jan van den Hende 

 

mailto:fjhaverkort@home.nl
mailto:diethaverkort@gmail.com
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DIOCESANE RETRAITE THUINE 
Dwazen om Christus wil 

Het mensbeeld van de antieke wereld was dat 
van ‘de wijze’. Salomo, Lao Tse en Confucius, 
zij allen verheerlijkten de wijze mens. Het 
christendom onttroonde de wijsheid en prees 
de heilige narren. Deze ommekeer hield niet 
lang stand. Toch duikt de christelijke nar met 
zijn verwijzing naar datgene wat de rede te 
boven gaat, steeds weer op. De Bijbel blijkt vol 
humor te zitten. God houdt wel van een 

geintje. Vanaf de profeten, het carnavaleske Poerimfeest, het optreden van Jezus 
en Paulus, tot en met heilige narren als Symeon van Edessa, Franciscus van Assisi 
en Jacopone da Todi zien we hoe de wereld door de dwazen steeds wordt 
omgekeerd. Geïnspireerd door cynici uit de oudheid, de middeleeuwse hofnar, 
Erasmus’ lof der zotheid, het carnavalsgebeuren en de commedia dell’arte is de nar 
eropuit om door middel van grappen en grollen de gezagssluier van het gelaat van 
de macht te rukken. Zodat de onaangename naaktheid van de macht wordt 
aangetoond. Waar de werkelijkheid te serieus wordt genomen, heeft deze de 
spiegelfunctie van de zotheid nodig. Zotheid was een intrinsiek onderdeel van de 
middeleeuwse, rooms-katholieke tovertuin met haar overdaad aan riten en feesten, 
aan heiligen, engelen en wonderen. Tussen zotheid en katholicisme als volksreligie 
bestond, aldus de socioloog Max Weber, een wederzijdse aantrekkingskracht.  
In dit retraiteweekend wordt de feestelijkheid en fantasie van de naïeve ludieke 
mens belicht, ‘want wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er 
beslist niet in’ (Lc. 18,17). Het speelse, soms zotte gedrag als belichaming van de 
hoop. 
 
Begeleiding: Peter Vermaat 
Datum: vrijdag 17 maart – zondag 19 maart 2023  
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd: Aankomst vrijdag: 20.00 uur – vertrek zondag 16.00 uur. 
Opgave vóór 27 februari 2023 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,  
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl  tel. 050 – 4065888. 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl

