
Nieuwsbrief Damsterboord: gespreksgroepen, 
kerkdiensten en meer 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
Het nieuwe kerkelijk seizoen is begonnen. De aftrap werd gegeven door de pubereetgroep. 
Afgelopen zondag 5 september aten we gezellig samen in de nazomerzon in de tuin van 
Kerkenheem.  
Hoe ziet het nieuwe seizoen eruit? Dat moeten we afwachten, maar we gaan met hoop door met 
wat we deden: ruimte voor aandacht en ontmoeting maken.  
Dat willen we zorgvuldig doen – ook met aandacht voor elkaars gezondheid en inachtneming van 
de regels die daarvoor gelden. 
In deze nieuwsbrief vindt u een kort overzicht van kerkdiensten, gespreksgroepen en pastorale 
mogelijkheden. 

 

 
kerkdiensten 
Op voorstel van het moderamen heeft de kerkenraad besloten dat we vooralsnog doorgaan met 
de ochtendgebeden. 
Er is daarin ruimte voor ongeveer 30 kerkgangers. En we vieren samen, in huis en kerk, dankzij 
de kerkomroep. 
Dat we voorlopig zo doorgaan heeft te maken met de grootte van onze kerk – op veilige afstand 
kunnen we niet meer mensen herbergen. 
Daarnaast zijn de ventilatiemogelijkheden beperkt; ook dat weegt mee in het kerkenraadsbesluit. 
Met het zingen kunnen we iets soepeler worden. U merkt dat vanzelf. 
We hopen evengoed op verbindende en inspirerende kerkdiensten met elkaar. 

 
Zo werkt het: 
- meevieren in de kerk? aanmelden bij de koster (aanmelding-dienst@damsterboord.nl) 
- als het kan: koffie na afloop buiten 
- neem wel uw eigen Liedboek mee 
- thuis meezingen mogelijk: surf naar kerkomroep.nl, vanaf ongeveer 9.50 uur op zondag is de 
uitzending direct te volgen: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843  
 
Als liturgische vorm houden we het ochtendgebed aan. En verder: 
- zondag 12 september: ochtendgebed, afronding van de Lezingen uit Leviticus: Leviticus 26, 3-
16 en 44-46 
- zondag 19 september: de pioniersgroep van “Overstag” wordt uitgezonden 
- zondag 26 september: oogstdienst in aangepaste vorm – met avondmaal in kerk en huis; 
nader bericht volgt 

 

 
gespreksgroepen 
> Gespreksgroep rond de 30 

een gespreksgroep voor jonge mensen over wat voor ons belangrijk is in werk, relaties en 
leven. Op woensdagavond van 19.30 - 21.00 uur, eens per maand in Kerkenheem – eerste 
keer moet nog vastgesteld worden, de datumprikker gaat rond, meld je belangstelling gerust 
bij ondergetekende. 
 

> Gespreksgroep 50+ 
een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in ons leven. Op 
woensdagavond, 20.00 – 21.30 uur eens per maand in Kerkenheem –  
vanaf woensdag 29 september 

 



 
> Bijbelkring  

een gesprekskring waarin Bijbelverhalen al luisterend naar en pratend met elkaar met ons 
eigen leven verbonden worden. Op woensdagochtend, 11.00 – 12.30 uur, eens per maand in 
Kerkenheem – vanaf woensdag 22 september 

 
> “een goed gesprek”, (in het Dok)  

voor inwoners van Lewenborg, Ulgersmaborg en omgeving –niet kerkelijk en kerkelijk. 
Op woensdagavond, 19.30 – 12.00 uur, eens per maand in Het Dok –  
vanaf woensdag 6 oktober 
 

> Gesprekskring Engelbert (kerk van Engelbert) 

voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving – kerkelijk en niet kerkelijk. 
Op woensdagmiddag, 15.00 – 16.30 uur, eens per maand in de kerk van Engelbert –  
vanaf woensdag 29 september 
 

> Samenkring ’t Roer 
voor mensen met een verstandelijke beperking 
woensdagavond, 19.00 – 19.45 uur eens per maand in ’t Roer – begindatum moet nog 
vastgesteld worden 
 

> Puber-eetgroepen “Holy Meal” I en II 
voor bovenbouw (I) en voor onderbouw (II) VO 

  Op zondagavond, 17.30 - 20.00 enkele keren per jaar in Kerkenheem – vervolgdata 
moeten nog vastgesteld worden 

 
> Basiscatechese 

voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs of de bovenbouw van 
het speciaal basisonderwijs  
4 maandagmiddagen, 15.30-16.30 uur in Kerkenheem – 21en 28 maart en 4 en 11 april 

 
Benieuwd? Overweegt u mee te doen? Voor informatie en opgave: 
janwilts@damsterboord.nl  (Opgave gespreksgroep in het Dok: info@wijkcentrumhetdok.nl) 
 
Een uitgebreid overzicht vindt u op onze website: https://damsterboord.nl/wp-
content/uploads/2021/08/overzicht-gespreksgroepen-2021-2022-2.pdf 

 
 

pastoraat 
Met ieder die aangeeft een gesprek met mij op prijs te stellen, maak ik graag een afspraak. En er 
zijn verschillende contactmogelijkheden. 
* ontmoeting thuis - waar het in huis mogelijk is om voldoende afstand te bewaren, daar kan ik 
thuis komen.  
* ontmoeting in een zorginstelling – met inachtneming van de regels die gelden voor 
predikantsbezoeken in zorginstellingen. 
* afspraak in Kerkenheem - daar is ruimte genoeg en we kunnen er ongestoord zitten.  
* telefoongesprek - als u liever contact heeft door de telefoon, geef dat dan gerust aan. Ook in 
een telefoongesprek is een ontmoeting mogelijk. 
* pastorale wandeling - in het natuurgebied van Noorddijk zijn tal van wandelingen mogelijk, 
korter of langer, in een relaxed tempo of de pas erin. Onder het wandelen kunnen we een goed 
gesprek voeren.  
Ik ben gewend om me aan de basisregels voor covidpreventie te houden – temeer daar een 
aantal van mijn contacten met mensen met een kwetsbare gezondheid is. 
Omdat we elkaar minder tegenkomen om even te vragen hoe het gaat, valt een schakeltje uit 
mijn pastoraat weg. Het helpt daarom als u mij een hint geeft of zelf contact opneemt. 



Geef vooral aan op welke wijze u een gesprek op prijs stelt. En bedenk: het hoeft niet per se 
dringend te zijn: gewoon even bijpraten is ook belangrijk. Dat blijft zo. 
 
Maar eerst komt zondag 12 september, 10.00 uur in de Stefanuskerk. 
 
Namens de kerkenraad: graag tot ziens en een hartelijke groet voor u allen, 
ds. Jan Wilts. 

 
Dit is de 122e 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) 

 

 


