Nieuwsbrief Damsterboord – gesprek en ontmoeting
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
Damsterboord biedt vanaf oktober weer een gevarieerd gespreks- en
ontmoetingsprogramma.
Een samenvatting:
* gespreksgroep Kerkenheem, een gespreksgroep over de waarden die er in ons
leven toe doen, vanaf 9 oktober
* Bijbelkring Emmaüskerk, een gespreksgroep over de verbinding tussen Bijbel en
leven, vanaf 9 oktober
* gesprekskring Engelbert, voor inwoners van de MEER-dorpen , vanaf 16 oktober
* “een goed gesprek”, gesprekskring in wijkcentrum Het Dok voor mensen ongeacht
hun levensbeschouwelijke achtergrond, vanaf 3 oktober
* samenkring ’t Roer, voor mensen met een verstandelijke beperking, volgende keer:
9 oktober
* twee pubereetgroepen “Holy Meal”,
Holy Meal I voor tweede en derdeklassers, vanaf 10 november
Holy Meal II voor brugklassers, vanaf 6 oktober
* basiscatechese voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 of de bovenbouw van het speciaal
basisonderwijs (maart 2020)
Meer informatie vindt u in de bijgesloten folder, ook over opgave. Er zijn al diverse opgaven
binnen, maar ik stuur het overzicht nog een keer breed en ongefilterd rond.
Verder vraag ik uw aandacht voor een ontmoetingsdag van kerken uit de regio in de stad
Groningen.
Dat is op zaterdag 12 oktober en daar hoort onder andere een bezoek aan de bed- bad- en
broodvoorziening aan de Helsinkiweg bij. Maar nog veel meer.
De complete informatie vindt u in de tweede bijlage die ik meestuur.
Verdere programmaonderdelen zijn in voorbereiding, onder meer een workshop
bloemschikken en een middag (zaterdag 1 februari 2020) over een bijenvriendelijker
landschap met bioloog Arjen Strijkstra (de molenaar achter Kerkenheem).
Daarover informeren we u later meer.
Maar eerst wordt het zondag 22 september en vieren we de oogstdankdienst!
Er staan al heel wat potten jam klaar en de appels en peren waaien van de bomen op ons
erf.

Graag tot ziens in of buiten de kerk,
met een hartelijke groet voor u allen, mede namens de werkgroep pastoraat,
ds. Jan Wilts.

