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Voor onze bezinning waar we de kerkenraad meestal beginnen hebben we het concept- 
beleidsplan als vertrekpunt genomen. We hebben stil gestaan bij wat er is gerealiseerd van het 
lopende plan en wat dit voor ons betekend in de komende jaren Er is een doorkijkje gemaakt 
naar de toekomst. Er ligt nu een plan dat we graag met onze gemeenteleden willen delen. In 
februari willen we een gemeentezondag organiseren om met gemeenteleden in gesprek te 
komen over dit beleidsplan. We hebben in de kerkenraad vragen geformuleerd die we graag aan 
de lezers meegeven. Vragen waarmee we informatie willen halen over de geformuleerde 
plannen. U vindt het conceptbeleidsplan op onze website. De vragen staan in het rood in de 
lopende tekst vermeld.  
Ook de begroting 2020 van de kerkrentmeesters is in de kerkenraad behandeld en daarna 
vastgesteld.  
Vanuit onze gemeente wordt actief gewerkt aan de plannen voor een pioniersplek. Eind 
november is er een bijeenkomst geweest voor geïnteresseerden. Er kwamen dertig mensen uit 
wijk en gemeente op af. Er is in die bijeenkomst veel informatie aangereikt. Er waren al een 
aantal mensen zo enthousiast dat ze zich hebben aangemeld voor een activiteit.  
 
Er is in de kerkenraad uitgebreid aandacht besteed aan het traject van afstoten van de 
Emmaüskerk in Lewenborg. De stand van zaken is als volgt: 
Het is al weer ruim 2 jaar geleden dat we op een gemeenteavond met de gemeente spraken over 
het onderzoeksrapport dat de Protestantse Theologische Universiteit Groningen had uitgebracht 
over de het toekomstige gebruik van onze kerkgebouwen. Dit heeft erin geresulteerd dat  is 
besloten om ons aandeel in de Emmaüskerk af te stoten. Gelet op de afspraken die zijn 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de Hildegardparochie, waren we gebonden 
aan een opzegtermijn van 2 jaar. Eind 2017 is toen, na uiteraard een gezamenlijk gesprek 
daarover met de Hildegardparochie en de Walfriedgemeenschap, de samenwerking opgezegd 
ingaande 1 januari 2020.  
De afgelopen twee jaar zijn er meerdere gesprekken geweest met de Hildegardparochie om na te 
gaan wat hiervan de consequenties zijn. Daarbij was het voor de parochie van belang en hechten 
zij eraan om een kerklokatie te behouden voor de Walfriedgemeenschap. Ook wij als 
Damsterboord waren van mening dat we naar een oplossing moesten zoeken die recht deed aan 
de wensen van de Walfriedgemeenschap nu wij ons aandeel wilden verkopen.  
U zult begrijpen dat dit geen gemakkelijk traject was. Maar ik kan u zeggen dat er de afgelopen 
maanden voortgang is geboekt die recht doet aan de wensen van de Walfriedgemeenschap en 
waar wij als Damsterboord aan mee wilden werken. Met andere woorden de Hildegardparochie is 
bereid het aandeel van Damsterboord in de Emmaüskerk te kopen. 
De afspraken zijn inmiddels vastgelegd in een ondertekende intentieverklaring. Op basis daarvan 
moeten beide partijen nu nog toestemming vragen aan de bevoegde hogere organen. 
Damsterboord heeft die vorige week al gekregen. Het parochiebestuur moet toestemming krijgen 
van het Bisdom, zij gaan er vanuit dat dit goedkomt. Daarna kan de notaris de overdrachtsakte 
opmaken.  
Voor Damsterboord betekent dit dat zij geen mede-eigenaar meer is van de Emmaüskerk en dus 
ook geen financiële verplichting meer heeft. Voor de Waldfriedgemeenschap betekent dit dat zij 
vanaf 1 januari aanstaande kunnen blijven kerken in de Emmaüskerk.  
Wij zijn dan ook blij dat het tot zover gelukt is. Van belang is nog te melden dat de oecumenische 
samenwerking die wij hebben met de Walfriedgemeenschap natuurlijk blijft doorgaan. Dit is ook 
vastgelegd in de intentieverklaring. De besturen van de Damsterboord en de 
Walfriedgemeenschap zullen binnenkort afspraken maken over de praktische invulling nu 
Damsterboord niet meer mede-eigenaar is van de Emmaüskerk. Maar daar komen ze zeker uit. 
Zodra een en ander definitief is dan laten we dat natuurlijk aan de gemeenteleden weten.  
Bovenstaande informatie is als mededeling door de voorzitter Douwe Hollenga, gedeeld in de 
kerkdienst van 8 december. U kunt het ook nog eens nalezen op onze website.  
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