
Nieuwsbrief Damsterboord – klimaatweek  
 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
De werkgroep eredienst heeft een kerkdienst en twee door-de-weekse activiteiten voorbereid 
rond het thema “wij en ons klimaat”. Hieronder zetten we dat op een rij. 
 
woensdag 22 januari, 19.45 uur, documentaire “Before the Flood” in Kerkenheem (zaal 
open 19.15 uur) 
In deze documentaire neemt Leonardo di Caprio de kijkers mee naar beelden die de 
klimaatverandering laten zien en gaat hij in gesprek met burgers en wereldleiders. Het is een 
afwisselende en goed te volgen documentaire (National Geographic) waarin hij onder 
anderen een gesprek heeft met de paus. Na afloop praten we met elkaar na over wat we 
gezien hebben. 
 
zondag 26 januari, 10.00 uur, kerkdienst, begin van de dienst in Kerkenheem, 
afsluiting in de Stefanuskerk 
De kerkdienst zal wat anders zijn dan we gewend zijn. Om 10.00 beginnen we de dienst in 
Kerkenheem, met een lied, een kyriëgebed en dan een korte schriftlezing en met een 
overweging van één of twee minuten. Daarna kunnen we kiezen: er zijn acht werkhoeken in 
de Kerkenheem gemaakt waar we aan de slag kunnen: dat kan een gesprek zijn, het maken 
van een poster, het schrijven van een lied, een spel, een Bijbelstudie en voor de kinderen 
een geheel eigen hoek, verzorgd door de kindernevendienst. Het gedeelte in de werkhoeken 
duurt ongeveer twintig minuten. Rond kwart voor elf vertrekken we dan naar de kerk om daar 
de dienst af te sluiten. We doen dat in processie, al zingend, begeleid door onze veelzijdige 
organist. In de kerk bidden we de voorbeden en ontvangen we de zegen. Het koffiedrinken 
na afloop is in de kerk. 
Voor deze dienst heeft u uw Liedboek niet nodig; alles staat in de liturgie. 
 
zaterdag 1 februari, 14.00 uur – 16. 00 uur, lezing en werkmiddag in Kerkenheem voor 
kinderen en volwassenen 
Bijenprofessor Arjen Strijkstra over het landschap van Noorddijk 
“Bijenprofessor” Arjen Strijkstra, hij bewoont het molenaarshuis achter de Stefanuskerk, 
houdt een lezing over ons landschap met bloemen en insecten en de klimaatverandering. Hij 
zal ook ingaan op de eigenheid van het landschap rond de Stefanuskerk en in Noorddijk en 
op hoe wij als bewoners en gasten in dat landschap van betekenis zijn voor dat landschap. 
We leren over de grondsoorten en de plantensoorten die daarbij horen en welke betekenis 
ze voor ons klimaat hebben. En u hoort ook nog iets over een bermprogramma in wording 
om de kale bermen van de Noordijkerweg een fleuriger aanblik te geven en 
insectenvriendelijker te maken. 
Terwijl volwassenen de lezing bijwonen is er voor de kinderen een eigen programma waarin 
ze insectenhotels kunnen maken en aan de slag kunnen met zaadbommen. Die mogen mee 
naar huis of in de Noabertoen aan de Noorddijkerweg geplaatst worden. De hele familie is 
dus welkom – en de buren ook. 
Na de lezing van Arjen Strijkstra is er pauze en na de pauze kunnen we zelf aan de slag met 
grondsoorten en zaden. Een soort tuinieren onder dak. 
 
We hopen u te mogen begroeten bij kerkdienst en activiteiten.  
 
Maar eerst wordt het nog zondag 19 januari!  
Dan kunnen we samen met kerkgangers uit wijkgemeente De Bron (Beijum) en de 
Walfriedgemeenschap horen over Paulus die brood deelt in bange uren en mensen bij elkaar 



houdt; 10.00 uur, Stefanuskerk (en als u graag zingt: welkom om 09.00 uur om alvast wat 
liederen in te oefenen!) 
 
een hartelijke groet voor u allen, 
namens de werkgroep eredienst, ds. Jan Wilts. 
 
 
Dit is de 87e 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) 

 


