Nieuwsbrief Damsterboord – uitnodiging
nieuwjaarswandeling zaterdag 18 januari 2020
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
Vanuit Damsterboord is in Lewenborg een nieuw initiatief opgestart. Samen met betrokkenen
uit de wijk kijkt een pioniersteam of er een pioniersplek in Lewenborg kan komen. Een
pioniersplek is een mogelijkheid die de PKN biedt voor vernieuwende vormen van kerk-zijn.
Zie ook onze website: https://damsterboord.nl/voor-de-wereld/pioniersteam/.
In het afgelopen jaar hebben we al meermalen aandacht gehad voor onze pioniersplek.
Het pioniersteam heeft inmiddels een naam gevonden voor dit initiatief, een naam die
helemaal bij Lewenborg past: “Overstag”.
Één van de eerste activiteiten van “Overstag” is een wandeling met als thema “goede
voornemens”, met aansluitend een snertmaaltijd.
Natuurlijk is het fijn als u meedoet, maar u bent vooral uitgenodigd uw buren of bekenden uit
Lewenborg en wat daaromheen ligt mee te nemen.
De wandeling vindt plaats op zaterdag 18 januari. Verzamelen in Kerkenheem om 15.30 uur;
aansluitende maaltijd zal rond 18.00 uur zijn afgelopen
Aanmelding gewenst: info@overstag-lewenborg.nl
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Menu:

18 januari 2020
15:30 – 18:00 uur
Kerkenheem, Noorddijkerweg 12
Snert en roggebrood met spek (en vast ook wel zonder voor de vegetariërs)

Maar eerst wordt het nog zondag 12 januari!
Dan kunnen we horen over de dienaar uit Jesaja 42 en over wie als dienaar van
gerechtigheid in Matthéüs 3 gedoopt wordt … en we kunnen zingen, en bidden, en ….
een hartelijke groet voor u allen,
namens het moderamen, ds. Jan Wilts.
Dit is de 86e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook
op onze website.
Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.
Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan
verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)

