
Van Zondag 19 september tot Zondag 26 september 
 
deze kerkdienst 
We hebben even gewacht met deze dienst in de hoop dat er meer mensen in de Stefanuskerk 
zouden kunnen komen, maar nu duidelijk is dat we in ons kerkgebouw voorlopig de preventieve 
maatregelen willen handhaven, hebben we de knoop doorgehakt en vieren we met een beperkte 
“bezetting” in de kerk de uitzending van ons “Overstagteam”. Arie-Pieter Schep is per 2021 
aangesteld als pionier en dat is het moment geweest dat de activiteiten uit het beginstadium van het 
pionierswerk vanuit Damsterboord onder de vlag van Overstag zijn voortgezet en uitgebreid.  
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt niet alleen Arie-Pieter Schep, maar het hele 
pioniersteam uitgezonden vanuit Damsterboord. 
We vieren dat nu dus in een ochtendgebed, zoals we dat de laatste anderhalf jaar gewend zijn. We 
hebben gekozen voor de klassieke evangelielezing voor deze zondag, over het worden en ontvangen 
van de minste. Arie-Pieter Schep en Jan Wilts hebben samen de liturgie voorbereid en zullen de 
overweging ook samen houden. 
 
volgende kerkdienst 
Zondag 26 september, 10.00 uur Stefanuskerk, oogstdienst, Maaltijd des Heren. 
We vieren de oogstdienst net als vorig jaar op wat bescheidener schaal als eerdere jaren. maar net 
als andere jaren delen we de “oogst” met de Voedselbank Groningen. Daar is ook de diaconale 
collecte voor bestemd. 
Op zaterdag 25 september kunt uw uw “oogst” inleveren. Dat kan zowel verse waar als houdbare 
verpakte waar zijn. Voedsel is welkom, maar ook shampoo, tandpasta, toiletpapier en vele dagelijks 
gebruikte producten. 
Zaterdagmiddag 25 september tussen 14.00 en 16.00 is Kerkenheem open. 
De leden van de werkgroep diaconie staan klaar om gaven in ontvangst te nemen. Ze zullen dat op 
een veilige wijze doen. Zij zorgen er ook voor dat alle producten bij de Voedselbank terecht komen.  
Ook eigen ingemaakte producten en verse groente en fruit kunnen ingebracht worden. Die kunnen 
we binnen de gemeente onderling verdelen. Neemt u er iets van mee, dan is een bijdrage aan de 
collecte welkom. Daarvoor  
kunt u het bankrekeningnummer van de diaconie gebruiken, o.v.v. “collecte Voedselbank”.  
Het nummer is: NL 28 INGB 0000 847 490. Buiten achter Kerkenheem, of in de carport als het regent, 
kunt u het aanbod van onder meer oogst van het erf van Kerkenheem vinden. Daar kunt u dan ook 
van meenemen. 
 
We vieren het morgengebed met brood en wijn – in kerk en huis en weten we ons zo verbonden met 
elkaar en met Christus die brood deelt. Om thuis de viering van brood en wijn mee te vieren, is een 
kleine handreiking opgesteld. Die vindt u op onze website:  
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-avondmaal-in-kerk-en-huis-
1.pdf 
 
uit onze gemeente 
Volgende week zondag start ook de activiteit “Samen ontdekken!” van Overstag.  
SAMEN ontdekken! is een initiatief van de pioniersplek Overstag dat landelijk bekend is als 
kliederkerk. Bij elke ontmoeting staat een Bijbelverhaal of een bijbels thema centraal. Met elkaar 
gaan we die verhalen op een creatieve manier ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld door te knutselen, of 
aan de hand van een speurtocht of puzzel of misschien iets met muziek of theater. Na het samen 
ontdekken komt het samen vieren. Hierin krijgt alles waar in de verschillende groepjes aan gewerkt is 
een plaats. En aan het eind sluiten we af met samen eten. 
Van 11.00.—13.00 bij de voetbalkooi naast de Swoaistee. 
Overstag heeft een eigen website: https://overstag-lewenborg.nl/; u kunt zich ook abonneren op de 
nieuwsbrief van Overstag: https://overstag-lewenborg.nl/nieuwsbrief/  
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Op woensdag 22 september begint de Bijbelkring, ’s morgens om elf uur in Kerkenheem. Verdere 
informatie op onze website: https://damsterboord.nl/gespreksgroepen/  
 
onderweg 
In de hal van Kerkenheem hangen als u binnenkomt links twee boekenplanken. Ze zijn bedoeld als 
minibieb. De collectie bestaat vooral boeken met het oog op geloofsverdieping en inspiratie en uit 
romans. Neem gerust een boek mee om te lezen of plaats er één voor een ander. Er zijn recent weer 
wat nieuwe boeken toegevoegd. 
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