
Vanuit de werkgroep pastoraat 

 

Omdat we zuinig omgaan met onze vergadertijd, kwamen we op 12 november weer bij elkaar, 

twee maanden na onze laatste bijeenkomst.  

In december ontmoeten we elkaar ook nog tijdens een avondmaaltijd in het Dok. Mocht er dan 

iets heel belangrijks zijn, dan kunnen we dat nog delen met elkaar. 

 

Waar we op 12 november over hebben gesproken: 

- het open zijn van de Stefanuskerk op Allerzielen voldoet aan een behoefte: er zijn 25 

mensen geweest . Volgend jaar gaan we dit dus weer doen. 

- Twee werkgroepleden hebben samen, namens de gemeente Damsterboord, een viering 

van de Roemeens-Orthodoxe Kerk mee mogen maken in het kerkje van Middelbert. 

Een  verslag hiervan zal apart gepubliceerd worden. 

- De organisatie van de kerstvieringen en ouderenbezoeken passeerden de revue en extra 

aandacht kreeg de viering in Kerkenheem van en voor ‘t Roer en het kerstspel voor en 

door de kinderen op 1e Kerstdag 

- We kijken vooruit: op zaterdag 28 maart zal er vanaf 13.00 uur een workshop liturgisch 

bloemschikken zijn. Er is dan gelegenheid zelf te oefenen met bloemschikken (in het 

klein)  en daarna wordt afgesproken wie voor de bloemschikking op Witte Donderdag, wie 

op Goede Vrijdag en wie op Stille Zaterdag en Paasmorgen het gezamenlijke bloemstuk, 

sen groeistuk, zullen opmaken/aanvullen. Alles wordt samen bedacht en we hopen op 

voldoende enthousiaste  bloemschikkers, dus reserveer deze datum al vast in uw 

agenda! 

- Mooi was het om te horen dat er 2 groepen zijn die samenkomen voor een Holy Meal:. 

De groep Holy Meal II (de brug- en tweedeklassers) in de keuken van de pastorie en de 

grotere groep Holy Meal I (derdeklassers, een grotere groep) komt samen in 

Kerkenheem.  

- De contacten in en met de wijk, via het wijkteam, lopen goed.  

Om u alvast een voorproefje te geven n.a.v. het thema : “De kunst van het ouder worden”  

kunt u de volgende data al in uw agenda zetten:  

Donderdag 28 november 2019, Het Dok, 20:00 uur: toneelstuk 

Dinsdag 14 januari 2020, Het Dok, 10:00 uur: lezing van Douwe Draaisma 

Dinsdag 11 februari 2020, Het Dok, 10:00 uur: workshop Wycher van den Bremen 

Dinsdag 17 maart 2020, Het Dok, 10:00 uur: poëzie door Jean Pierre Rawie 

Donderdag 16 april 2020, Het Dok, 10:00 uur,  film Young@Heart van Stephen Walker. 

- Een aantal mensen uit de gemeente heeft tot onze vreugde een taak op zich genomen 

die onder verantwoordelijkheid van de werkgroep pastoraat valt; zij zullen zichzelf 

binnenkort even voorstellen door middel van een foto en een korte werkbeschrijving.  

 

Ria van Dijk-Hilberts 

 

 

 

 

 


