
Nieuwsbrief Damsterboord: handen uit de mouwen 
met INLIA 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
vrijwilligers gezocht voor INLIA 
Al lang weet onze kerkelijke gemeente zich verbonden met INLIA, de netwerkorganisatie die 
lokale initiatieven met vluchtelingen ondersteunt. Damsterboord vormt één van de zogeheten 
Charterkerken. Dat uit zich in bestuurlijke en financiële ondersteuning. Er is nu ook een verzoek 
om praktische hulp dat ik via onze vertegenwoordiger bij INLIA, Ben Spruijtenburg, graag aan u 
doorgeef. Hij schrijft in zijn mail: 

Beste mensen, 
Afgelopen dinsdag 5 oktober heb ik deelgenomen aan de zoom-meeting van 
INLIA betreffende de nieuwbouwplannen van de LVV (Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening, voormalig BBB+) direct naast het oude F1 gebouw. Bij het 
gereedkomen van dit gebouw en de inrichting daarvan zijn veel vrijwilligers nodig 
om deze klus te klaren. Ook de kerken (als partners van INLIA) is gevraagd 
hieraan een bijdrage te leveren. 
Concreet: Vrijwilligers kunnen zich individueel of als groep(je) (incl. een 
coördinator als vertegenwoordiger) aanmelden in de periode tot 30 oktober, 
zodat mensen kunnen worden ingepland. 
Ook hulp daarna m.b.t. cursussen etc. is van belang.   
NB. Bij deze werkzaamheden worden veiligheidshesjes en helmen verstrekt. Ook 
veiligheidsschoenen(verplicht) zijn beschikbaar, maar eigen veiligheidsschoeisel 
heeft wellicht de voorkeur.  
Aanmeldmailadres: nieuwbouw-org@inlia-groningen.nl  
Zeg en mail het voort binnen je netwerk/kennissenkring 

Alle informatie vindt u op de website van INLIA: https://www.inlia.nl/nl/werken-bij-inlia. Als u mee 
wilt doen geef u dan zo snel mogelijk op. 

 
 
herinnering: zondag 24 oktober: kerkdienst rond het vrijwilligerswerk van Joke Smit 
op Lesbos 
Van 30 oktober tot en met 7 november gaat Joke Smit met een team vrijwilligers aan de slag 
in een vluchtelingenkamp op Lesbos.   
Het team gaat dit doen vanuit de stichting “Because We Carry”; zie 
https://www.becausewecarry.org/ 
“Because We Carry” levert hulp met een aantal vaste medewerkers maar ook met wekelijks 
nieuwe teams vrijwilligers.  
Elke team zamelt geld in waarvan elke euro op Lesbos terecht komt voor bijvoorbeeld 
ontbijtpakketten en babyluiers. De reis en het verblijf betalen de vrijwilligers zelf. 
Zie ook onze website: https://damsterboord.nl/onze-
gemeente/nieuwsberichten/gemeenteberichten/ 
Komende zondag, 24 oktober zal Joke vertellen over haar voorgenomen reis.  
Joke en Jan (ondergetekende) hebben de dienst samen voorbereid en vanuit onze kerk 
zullen we haar gezegend laten gaan. 
Meld u gerust aan voor de dienst, om 10.00 uur in de Stefanuskerk: aanmelding-
dienst@damsterboord.nl  
  
En verder: u kunt Joke en haar team ondersteunen door een bedrag over te maken op de 
rekening van de diaconie van Damsterboord ovv “Lesbos”: 
NL28INGB0000847490; fijn als u daaraan kunt bijdragen! 
 
 
Graag tot ziens, op zondag of in de week. 
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Namens de werkgroep diaconie: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen, 
Jan Wilts  

 
Dit is de 126e 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.) 

 


