
1 
 

 
 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Damsterboord 
 

informatie voor ouderen 
 
 
 
 

Gij doet ons reizen door de tijd 
 

verbonden in saamhorigheid 
 

in vreugde en verwondering 
 

in hoop en liefde onderling. 
 

Lied 972: 5 
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Inhoud van deze folder 
In deze folder vindt u informatie over het ouderenpastoraat in de Protestantse 
Gemeente Damsterboord. Belangrijke mailadressen en telefoonnummers staan op de 
achterzijde. 

 

Pastoraat in Damsterboord 
De Protestantse Gemeente Damsterboord is een zelfstandige kerkelijke gemeente in het 
oostelijke deel van de stad Groningen. De pastorale zorg wordt gecoördineerd door de 
werkgroep pastoraat. De pastorale aandacht richt zich zowel op kerkelijk betrokkenen als 
anderen die daar een beroep op doen. Eén van de aandachtsvelden van de werkgroep 
pastoraat is het ouderenpastoraat. De contactpersoon voor het ouderenpastoraat 
coördineert het werk van de ouderenbezoekgroep. 
Vanuit de kerkelijke gemeente kunnen we een luisterend oor bieden. 

 

Ouderenpastoraat 
Rond de verjaardagen en voor kerst bezoeken onze ouderenbezoekers diegenen die ouder 
zijn dan 75 jaar (tenzij zij te kennen hebben gegeven daar geen prijs op te stellen).  
 
U kunt natuurlijk altijd zelf contact opnemen met de contactpersoon voor het 
ouderenpastoraat of met de predikant: 

 
- als u een gesprek wilt om u te oriënteren op uw levensweg, 
- als u vragen heeft die met het ouder worden te maken hebben, 
- als u wilt praten over vragen of zorgen die u niet zo makkelijk met een ander deelt, 
- als u voor moeilijke beslissingen staat en u wilt in vertrouwen overleggen, 
- als u vragen heeft die met geloven en met de zin van het leven te maken 
hebben, 
- als u een kennismakingsbezoek met de predikant op prijs stelt. 

 
Neemt u gerust contact op. U kunt de predikant rechtstreeks bellen om een afspraak te 
maken voor een huisbezoek, of een ziekenhuisbezoek. U kunt dat ook via uw 
ouderenbezoeker doen. 
 

Kerkdiensten 

Elke zondag is er een eredienst in de Stefanuskerk in Noorddijk. De dienst begint om 10.00 

uur en is ook via de kerkomroep te beluisteren (zie hieronder). Een paar keer per jaar is er 

op de eerste zondag van de maand een oecumenische dienst samen met de 

Walfriedgemeenschap. Deze vindt plaats in de Emmaüskerk in Lewenborg. U vindt dat in het 

rooster van kerkdiensten in de kerkbladen Rotonde en Kerkinstad en op onze website. 

 
In onze kerkdiensten zingen we uit het nieuwe Liedboek dat in 2013 is verschenen: 
"Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk" Maandelijks is er een dienst van Schrift en Tafel. 
 
Na afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of 
thee. 
 
Als u een kerkdienst bij wilt wonen en u hebt vervoer nodig, dan kunt u bellen met de 
autodienst 
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Kerkdiensten thuis beluisteren 
 
Wanneer u de kerkdienst niet kunt bijwonen, kunt u onze kerkdiensten ook beluisteren via 
www.kerkomroep.nl. U heeft daar een internetverbinding voor nodig. Via een computer, tablet of 
smartphone is de dienst dan te beluisteren. 
 
De kerkdiensten worden op zondagmorgen "live" uitgezonden. Om de kerkdienst te vinden, vult u in 
het zoekvenster van www.kerkomroep.nl “Stefanuskerk” en kiest dan PKN Stefanuskerk Groningen, of 
rechtstreeks: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843  
De diensten zijn daarna enkele maanden beschikbaar op deze website. U kunt ze dus ook later, op 
een voor u geschikt moment, beluisteren. 
 
De liturgie voor de kerkdienst vindt u op de eigen website van Damsterboord, direct in de 
rechterkolom op het welkomstscherm. 
Als u in die kolom op "Liturgie" klikt, vindt u ook de oude liturgieën. Desgewenst kunt u wekelijks 
ook een papieren liturgie thuisbezorgd krijgen. 
 
Als u geen internet heeft, kan er ook een voorziening bij u thuis geïnstalleerd worden. Er zijn een 
beperkt aantal apparaten beschikbaar om direct of later een dienst te beluisteren. Dit apparaat 
werkt via de telefoonverbinding. 
Voor alle vragen over thuis beluisteren van kerkdiensten, kunt u zich wenden tot de heer 
Jaap Vedelaar. Hij kan u verder helpen. 
 
  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
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Adresgegevens 
 
 
gebouwen 

Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, Noorddijk  
Kerkenheem, kerkelijk centrum naast de Stefanuskerk, Noorddijkerweg 12, Noorddijk 

 
website  

 www.damsterboord.nl 
 
predikant 

ds. Jan W ilts 
Noorddijkerweg,14, 9734 AT Groningen 
050 2808863;  janwilts@damsterboord.nl  
 

contactpersoon ouderenpastoraat 
Corrie van Dijken, 
050 5415885; leila.van.dijken@home.nl  
 

kerkdienst thuis beluisteren 
Jaap Vedelaar, 
050 5413419; vedelkok@planet.nl 
 

autodienst: vervoer naar de kerkdienst 
Jan en Tiny Rienstra; 050 5417391 
Geert Hielema: 06 51212565  
 

werkgroep pastoraat 
voorzitter: Annie van Dam 
050 5420587; pastoraat@damsterboord.nl 
 

kerkenraad 
voorzitter: Annie van Dam 
050 5420487; informatie@damsterboord.nl 
scriba: Janny Wieringa 
 scriba@damsterboord.nl 
 

kerkbladen 
Rotonde:  abonnement papieren versie: 
050 3111260 mw. Margreeth Nagel; 
administratie@kerkbladrotonde.nl 
digitaal via onze website; 
Kerk-In-Stad: www.kerkinstad.nl abonnement: Ria van Dijk 050 5491349 of 
Dekker Creatieve Media&Druk, 
Hortensiastraat 10, 8922HD Leeuwarden kerkinstad@dekkercreatievemedia.nl 

 
 
 
uw ouderenbezoeker is: 
 
naam    
 
telefoonnummer     
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