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Overstag in beweging!
Deze zomer hebben we de zichtbaarheid van Overstag in de wijk een flinke
boost gegeven met een sport- en spelweek, waar zo'n veertig vrijwilligers bij
betrokken waren, en waar ca. 80 kinderen uit Lewenborg aan hebben
meegedaan. We zijn dankbaar dat op deze manier het pionierswerk concreet
in beweging komt in de wijk.

In deze nieuwsbrief zullen we u iets vertellen over die sportweek, het
pioniersplan dat afgemaakt is en de komende maanden bij Overstag. Ook
doen we een dringende oproep voor teamleden en fondswervingsvrijwilligers.

Via deze nieuwsbrief zullen we u, als betrokkene bij en/of geïnteresseerde in
Overstag regelmatig op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze
pioniersplek. Voelt u zich vrij deze nieuwsbrief in uw omgeving te
verspreiden, aanmelden kan via info@overstag-lewenborg.nl. Mocht u deze
nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan afmelden.

Een warme Sportweek - verslag door pioniersteamlid Isaäc Wolters
In de meest warme week van deze zomer hadden we een zomerweek van onze
Sportcommunity Overstag. Het team bestond uit 8 team leden. De helft van het
team kwam uit verschillende plekken in Nederland. We hadden eerst twee
voorbereidingsdagen: de eerste dag op het kantoor van NextMove, de organisatie

waar we veel mee samenwerken. Het was een moment van kennismaking en het
oefenen van de spellen die we ook in de wijk konden gaan doen. Dag 2 van de
voorbereiding zijn we door de wijk gegaan om ook de wijk en ook elkaar nog weer
beter te leren kennen. We zaten op een prachtige locatie met het team in
Kerkenheem, hier hadden we voorbereidingstijd en aten we samen. We hadden
een mooie club van verschillende kokers die dagelijks voor een heerlijke maaltijd
zorgden. Daarnaast hadden we twee gastgezinnen en kwam er hulp van alle
kanten. In totaal zijn er zo’n 30/40 vrijwilligers geweest die ons kwamen
ondersteunen soms een dag, en soms voor meer dagen. Op maandag begonnen
we dan echt in de wijk. Het begon heel rustig, eerst 2 kinderen, later 5 en toen
ineens kwam de BSO en werd het druk. Die drukte zette zich de hele week door.
We hebben veel kinderen/tieners en ook ouders mogen leren kennen uit de wijk.
We sloten de week af met een zeskamp hier bleven de kinderen maar komen. In
de avond was één veld niet genoeg en gingen we met een deel naar een ander
veld. Kortom een geslaagde week. Verspreid door deze nieuwsbrief vindt je wat
sfeerfoto's.
Inmiddels komen de wintermaanden er aan, dit betekent dat het sneller donker
wordt. We hebben hiervoor verlichting aangevraagd bij de gemeente Groningen.
Hopelijk kan dit op korte termijn gerealiseerd worden. De eerste tijd verzamelden
we als team bij iemand thuis. Maar omdat het team groeit, gaan we nu wekelijks
verzamelen in Kerkenheem, voor het team en de wijk beter bekend als de
boerderij bij de kerk :). Vind je het leuk om een keer te koken voor ons team
bestaande uit een groep van 7 tot 9 mensen. Stuur even een mail
naar info@overstag-lewenborg.nl

Dringende oproep - teamleden & fondswervers
Een pioniersplek bestaat bij gratie van betrokken vrijwilligers. Op dit moment zijn
er twee plekken waar we zeer dringend op zoek zijn naar versterking.
Allereerst zijn dat twee mensen die ons pioniersteam willen versterken. Het
pioniersteam is de "denktank" van de pioniersplek. Hier wordt gesproken over de
visie, worden proefballonnetjes voor activiteiten uitgedacht. Het komende half jaar
is de belangrijkste functie van het team het aansturen van de aan te stellen
pionier. Mede omdat Mark ons dit najaar zal verlaten, zoeken we naar nieuwe
teamleden.

De inzet die we vragen is enkele uren per week. En in het bijzonder zijn wij op
zoek naar mensen die een kerkelijk betrokkenheid hebben bij één van de kerken
in de stad, omdat interkerkelijkheid één van de pijlers van onze visie is. Als je
meer wilt weten kun je contact op nemen met Mark, 0627655799,
markmdejager@gmail.com.

Ten tweede zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich bezig willen houden met
fondswerving voor de pioniersplek. Onderdeel van het verkrijgen van
toestemming om officieel te starten, is dat we aan kunnen tonen dat we actief
werken aan het leggen van relaties met kerken en organisaties in de stad die ons
de eerste jaren financieel kunnen ondersteunen. Dit willen wij doen door een
specifieke fondswervingscommissie, die samen zal werken met de aan te stellen
pionier. Heb jij ervaring met fondswerving of wil je die ervaring opdoen? Neem dan
ook contact op met Mark (zie gegevens hierboven).

----------------------------------------------------------------

Daarnaast gelden de volgende vacatures, die al in eerdere nieuwsbrieven zijn
genoemd:
•

Een lid als versterking van ons pioniersteam

•

Sportievelingen die willen meedraaien in de Sportcommunity & de
Sportweek

•

Enthousiaste kindervrienden die zich willen aansluiten bij het team
Kliederkerk

•

Communicatieve helden die mee willen denken en werken in ons PR-team

Daarnaast hebben we een verlanglijstje aan activiteiten die zijn aangedragen, en
die we kunnen starten als daar vrijwilligers voor beschikbaar zijn, en als corona
dat toelaat:
•

Maaltijden

•

Alpha-cursus

•

Pastoraal team dat telefonisch contact houdt

•

Pastoraal inloopspreekuur

•

[Voeg hier uw eigen idee voor een activiteit toe!]

Zonder vrijwilligers geen activiteiten. Ook al heb je maar een uurtje per maand
over, of juist je hele week, alle hulp is welkom en we willen graag met je kijken hoe

jouw tijd en talenten aan kunnen sluiten. Wil je meehelpen, of meer informatie,
neem dan contact op met Mark de Jager, markmdejager@gmail.com / 0627655799.

De foto's in deze nieuwsbrief geven een kleine sfeerimpressie van de sportweek.

Wat kun je de komende tijd verwachten?
Het pioniersplan van Overstag is geschreven en ingediend bij de kerkenraad
van onze zendende gemeente (de Protestantse Gemeente Damsterboord)
en de landelijke PKN. De komende maand vergaderen we met hen over de
plannen, waarna deze hopelijk definitief worden goedgekeurd. In de eerste
week van oktober zal dan, als alles goed is, de ondertekening van het plan
door het pioniersteam, de Protestantse Gemeente Damsterboord en de
landelijke PKN plaatsvinden. Op dat moment is Overstag een "echte",
gesubsidieerde pioniersplek.

Onderdeel van het pioniersplan is ook de vacaturetekst voor een betaalde
missionair werker. Deze persoon zal het pionierswerk gaan trekken en een
zichtbare kracht van het werk in de wijk zijn. Zodra de plannen zijn
goedgekeurd zal deze vacaturetekst worden gepubliceerd, om in oktober te
gaan werven.
Na aanstelling van de pionier vindt er een coronaproof uitzenddienst en
feestje plaats, waarover u later meer zult horen.

Ondertussen is de sportcommunity weer wekelijks aanwezig in de wijk, is het
team Kliederkerk druk met het voorbereiden van de eerste coronaproof
Kliederkerkbijeenkomst en zal er in het najaar ook weer een
gesprekswandeling worden georganiseerd. De uitnoding hiervoor vindt u in
de volgende nieuwsbrief.

Kortom, Overstag blijft in beweging!

Gezocht: donateurs
Het ontwikkelen van onze pioniersplek kost geld. We weten deze eerste fase de
kosten laag te houden, doordat we volledig met vrijwilligers werken en door
financiële steun van onze moedergemeente Damsterboord. Maar we zijn ook op
zoek naar andere vormen van financiële steun. Wilt u als kerk collecteren voor
Overstag? Of als individu eenmalig of regelmatig doneren aan het pionierswerk?
Dat kan via het rekeningnummer dat u onderaan deze nieuwsbrief vindt. Ook als u
mee wilt denken en werken in ons fondswervingsteam, is dat van harte
aanbevolen. Neem daarvoor contact op met Mark de Jager –
markmdejager@gmail.com.

Gebedspunten
•

Dank voor de sportweek, die niet alleen qua weer, maar ook qua sfeer
een warme feestweek was. Bid dat de relaties die gelegd zijn met
ouders en kinderen verder mogen groeien.

•

Dank voor het afmaken van het pioniersplan en de vacaturetekst voor
de betaalde pionier.

•

Bid voor het proces van bespreking en goedkeuring van het
pioniersplan.

•

Bid voor het vinden van nieuwe teamleden en
fondswervingsvrijwilligers.

Contact: Algemeen contactadres: info@overstag-lewenborg.nl | Coördinator: Mark de Jager,
0627655799, markmdejager@gmail.com, Twitter @markdejager | Volg ons op Facebook & Instagram!

Geven: NL83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord o.v.v. Pioniersplek
Overstag
Giften aan Damsterboord/Overstag zijn ANBI aftrekbaar, omdat onze giften via moedergemeente
Damsterboord gaan, is het belangrijk bij uw gift de naam Overstag te vermelden.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Hier kun je je afmelden.

