
Vanuit Overstag 

Sinds januari van dit jaar is Arie-Pieter Schep aangesteld bij Overstag als missionair werker. Hij heeft 
inmiddels allerlei verkennende gesprekken gevoerd en zoekt met organisaties naar mooie projecten 
in de wijk. Helaas kunnen we vanwege corona nog steeds niet aan de slag zoals we zouden willen en 
blijven we wat onzichtbaar voor bewoners.  
Er zijn met Kerst en Pasen wel QR-wandelingen/- puzzeltochten georganiseerd waar bewoners ook 
aan meegedaan hebben, maar daarbij ontstaan nauwelijks contacten.  
Op 14 mei mochten we als Overstag in samenwerking met Present, het Noorderpoort college en De 
Smaak van het Noorden maaltijden uitdelen in de wijk aan mensen met een stadjerspas. Hiervoor 
mochten we gebruik maken van de Emmaüskerk. Dit was een mooie gelegenheid om concreet iets te 
betekenen voor de bewoners in Lewenborg. 
Verder zouden we graag met kliederkerk aan de slag willen, en met bijvoorbeeld ‘koffie drinken met 
een gesprek’ of gesprekswandelingen; helaas mag dat nog steeds niet. 

Wat goed loopt, al vanaf het begin in juni 2020, is de Sportcommunity, ook na de onderbreking i.v.m. 
de lockdown in december.  Elke week komt er op woensdagavond (van 19:00-20:30 uur) een grote 

groep jeugd naar het sportveld bij de Swoaistee, waar een enthousiast team onder leiding van Isaäc 
Wolters met ze aan de slag gaat. Op een laagdrempelige manier wordt hier iets gedeeld van de liefde 

van Jezus, door met de kinderen en jongeren uit de wijk te sporten en iets uit een bijbelverhaal te 
delen. Door het geven van hedendaagse sportvoorbeelden wordt geprobeerd ook wat normen en 

waarden mee te geven.  
Vaak komen er in de loop van de avond een aantal ouders kijken en soms ook jongere broertjes of 

zusjes. Als kernteamleden van Overstag zijn wij sinds kort bij toerbeurt ook wekelijks langs de lijn te 
vinden met koffie en thee om in gesprek te gaan en zo de contacten uit te bouwen.  

 

 

Ook deze zomer staat er weer een zomersportweek op de agenda van 16 - 20 augustus, ’s middags 
en ‘s avonds. We zijn van plan om die week als kliederkerkteam daarbij aan te sluiten met een 
ochtendprogramma. Afhankelijk van de ontwikkelingen aan het coronafront hopen we na de zomer 
meer activiteiten in te kunnen plannen. 

Namens Overstag, Annie van Dam  

 


