
Gemeentezondag in coronatijd, het pioniersplan van Overstag toegelicht 

 

Zondag 11 oktober was er voor het eerst sinds de uitbraak van Covid-19 weer een 

gemeenteoverleg. Deze keer vond het niet plaats in Kerkenheem maar in de Stefanuskerk, 

aansluitend aan de dienst en ook hier met een kopje koffie en een heerlijke stroopwafel.  

Er was voor deze strategie gekozen om meer mensen in de gelegenheid te stellen dit overleg bij 

te wonen. Daarnaast werd alles via de kerkomroep uitgezonden, zodat ook de thuisluisteraar 

geïnformeerd werd.  

De voorzitter van de kerkenraad, Annie van Dam, ook lid van het kernteam van Overstag, praatte 

ons bij over het ontstaan en de ontwikkelingen van de pioniersplek. Damsterboord wil dit graag 

een kans geven, omdat ze het belangrijk vindt om iets van de liefde van God zichtbaar te maken 

in de wijk. Damsterboord is zelf ook actief in de wijk, maar mist de menskracht om hier meer mee 

te doen. De gemeente vergrijst de laatste jaren en er zijn al veel vrijwilligers actief, zodat er niet 

een nog groter beroep op hen gedaan kan worden. Vanaf het begin was het duidelijk dat het een 

interkerkelijke pioniersplek moest worden, dit doet ook recht aan de kernwaarde oecumene die 

Damsterboord hoog in het vaandel heeft.  

Het team bestaat uit mensen vanuit de Stadskerk, de Martinikerk en Damsterboord. Er waren een 

aantal stevige en intensieve gesprekken nodig voordat we elkaar begrepen op het gebied van 

geloofsbeleving. We kijken nu met meer respect naar elkaar en geven elkaar de ruimte om op 

een andere manier het geloof te delen. Er is vertrouwen dat daarbij de normen en waarden van 

Damsterboord niet in het gedrang komen. Inmiddels is er iemand van de City Life Church 

gevonden om het kernteam te versterken.  

 

Overstag hoopt in de wijk met mensen in gesprek te raken en dat er in die ontmoeting iets 

zichtbaar wordt van de liefde van God. En ook dat de mensen iets ervaren van die liefde. Er moet 

voorkomen worden dat Damsterboord en Overstag elkaars concurrent worden. Er zijn afspraken 

gemaakt om op reguliere basis te overleggen, zodat plannen op elkaar kunnen worden 

afgestemd. Daarbij is er iemand van de kerkenraad lid van het kernteam van Overstag.  

Er zijn meerdere teamleden die contacten hebben met het WIJ-team en andere organisaties in de 

wijk. Die organisaties weten ook dat ze te maken hebben met mensen van "de kerk". 

 

En dan de activiteiten die als proefballonnetjes worden opgelaten: 

- Sportcommunity draait al van vóór de zomer met gemiddeld 15-20 jongeren van 10-20 jaar. Dat 

kun je geen proefballonnetje meer noemen. Soms komen ook ouders mee om te zien waar 

kinderen enthousiast over zijn. Er wordt iets verteld van een Bijbelverhaal, soms wordt dat 

uitgebeeld en er wordt een link naar het nu gelegd. Iedereen mag meedoen, of je wel of niet iets 

hebt met geloof. De jeugd komt eruit zichzelf naar toe, dus het beeld dat het om “zieltjes winnen” 

zou gaan is niet juist. Als Damsterboorders moeten we er waarschijnlijk aan wennen dat het ook 

anders kan dan waaraan wij gewend zijn. 

- Er staat elke seizoen een wandeling met gesprek en maaltijd op de agenda.  

- Kliederkerk zou dit voorjaar van start gaan, maar helaas gooide corona roet in het eten. Het Dok 

heeft ruimte beschikbaar gesteld, maar ook dat kan dat voorlopig niet doorgaan. Er wordt wel 

nagedacht over een vorm om het buiten te organiseren. Er is contact met kliederkerk Drachten, 

daar doen ze dat (noodgedwongen) al jaren en dat blijkt ook zo zijn voordelen te hebben. 

- Er staat een inloop met koffie en thee op het programma, maar ook dat kan voorlopig niet 

vanwege corona. 

 

Aan dit alles hangt wel een prijskaartje. Het is de bedoeling dat er een betaalde kerkelijk werker 

wordt geworven met een aanstelling van ca 0,4 fte. Het blijkt dat van de pioniersplekken die na 5 

jaar nog succesvol zijn het merendeel een betaalde kracht heeft. Met alleen vrijwilligers is er wel 

een enthousiaste start, maar bloedt het dood. Damsterboord stelt de komende 3 jaar jaarlijks 

10.000 euro beschikbaar. Per jaar wordt er geëvalueerd of de doelen worden gehaald en/of er 

een opgaande lijn is. Daarnaast draagt de landelijke PKN bij en de Maatschappij van Welstand. 



Ook de PGG heeft toegezegd jaarlijks een substantiële bijdrage te willen leveren o.a. door een 

vaste collecte. 

 

Al met al was het een positieve, informatieve bijeenkomst.  

Hebt u meer vragen dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van de kerkenraad of van 

Overstag. 

Wilt u op de hoogte blijven en ontvangt u de nieuwsbrief van Overstag nog niet, dan kunt u zich 

hiervoor aanmelden via:  

 https://mailchi.mp/ff2d9643c041/nieuwsbrief-1-overstag-lewenborg?e=[UNIQID]    
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