
Overstag: waar staan we nu, één jaar na de officiële start. 

Aan het einde van het eerste jaar na de officiële start van Overstag als pioniersplek komt er een tijd 

van terugblikken: welke weg hebben we afgelegd?  

Allereerst is de samenstelling van ons pioniersteam dit jaar flink veranderd. Met de officiële start van 

Overstag is Arie-Pieter Schep als betaalde pionier onderdeel geworden van ons team. Kort daarvoor 

had Judith Koopman al haar intrede gedaan, als vervanging van Mark de Jager. Hij was de 

initiatiefnemer en na twee jaar de kar getrokken te hebben is hij predikant geworden in Dwingeloo. 

En daarbij werd Roelof Jonker ernstig ziek, hij overleed in april. Zijn inbreng in het team missen we 

nog steeds. Verder heeft Jolanda Boekhout aangegeven haar betrokkenheid op een andere manier 

vorm te willen geven. Kortom, we hebben met veel veranderingen te maken gehad. Momenteel zijn 

er twee vacatures in het pioniersteam die we graag weer ingevuld zouden zien. We hebben 

afgelopen jaar de tijd nodig gehad om elkaar beter te leren kennen, daarbij werden we extra 

uitgedaagd door corona. Inmiddels kunnen we zeggen dat we een hecht team hebben waarin ieder 

zijn/haar eigen rol heeft. 

 

En dan, wat hebben we gedaan? 

Er is hard gewerkt aan de zichtbaarheid in de wijk. Een aantal van ons zijn betrokken bij organisaties 

die actief zijn in de wijk en doen daar ook aan mee. Daarnaast zijn we ook gesprekspartner bij allerlei 

organisaties en samenwerkingsverbanden en worden we regelmatig actief benaderd. Wij zijn 

bijvoorbeeld onderdeel geworden van de organisatie van de Onvergetelijke Zomer in Lewenborg. 

Hierdoor stonden al onze zomeractiviteiten in een boekje dat op alle scholen is uitgedeeld. De laatste 

week van de zomervakantie stond de zomerweek van Overstag op het programma met elke dag ’s 

ochtends de kidsclub en ’s middags en ’s avonds sporten vanuit de sportcommunity. Er hebben in 

totaal zeker 150 jongeren één of meerdere dagen actief meegedaan met de kidsclub en/of met de 

sportcommunity. Hierbij hebben we ook contacten gelegd met ouders. 

Vanwege corona konden we helaas nog niet alle plannen realiseren. De koffieochtend is één van de 

activiteiten die we hoog op ons lijstje staat, maar daar eerst nog blijft staan. De sportcommunity was 

één van de weinige activiteiten die met een kleine onderbreking wel door kon gaan. Elke week op 

woensdagavond komen daar wel een stuk of 40 jongeren op af, weer of geen weer. En ook als de 

schijnwerpers, die na een gezamenlijke aanvraag met WIJ door de gemeente Groningen beschikbaar 

zijn gesteld, niet goed zijn opgeladen wordt er volop gesport in het halfdonker. Het sportteam 

bestaat uit jongeren die elke woensdag samen eten, een Bijbelgedeelte bespreken, met elkaar 

bidden en het verhaal en de pauzegesprekken op het veld voorbereiden. Isaäc is hiervan de 

coördinator, hij heeft ook de contacten met het team van kokers. Zij zorgen bij toerbeurt voor een 

heerlijke warme maaltijd voor deze groep. Binnen de groep is een hechte band ontstaan en het is 

ook heel mooi om te zien hoe de jeugd op het veld deze jonge leiding als rolmodellen ziet. In de 

zomermaanden waren er vaak ook ouders langs de lijn te vinden. Wij zorgen bij toerbeurt voor koffie 

en thee langs de lijn en komen zo in contact met de ouders. Ook hebben we interessante gesprekken 

met de jeugdige leiders die erg gemotiveerd zijn om zich hiervoor in te zetten en met jongeren die 

naar de activiteit toekomen. 

  

In het najaar is het mogelijk geworden om het “Samen ontdekken!” van een Bijbelverhaal of bijbels  



Het “Samen ontdekken!” waarbij een Bijbelverhaal of bijbels thema centraal staat, kon na dit najaar 

van start gaan. Hierbij is Mayke Scholma van de Walfriedgemeenschap met haar enthousiaste 

inbreng een welkome aanvulling. Na de zomer hebben we dat de eerste keer buiten georganiseerd. 

Mede dankzij het mooi weer was dit een succes. We zagen ook bekende gezichten vanuit de 

sportcommunity van de woensdagavonden. Op het moment dat deze Rotonde verschijnt hebben we 

weer een “Samen ontdekken!” achter de rug, deze keer was het in CBS ’t Kompas. De eerstvolgende 

keer zal zondag 30 januari zijn, ook weer van 11:00-13:00 uur in ’t Kompas. De flyer hierover staat 

elders in dit blad en binnenkort wordt het ook op onze website vermeld.   

Er zijn ook andere contacten ontstaan, soms losse contacten door toevallige ontmoetingen of door 

hulp bij een klus. We hopen dat alle contacten, zowel die  tussen de vrijwilligers, als  die  binnen de 

groepen en ook de losse contacten, zich ontwikkelen tot een netwerk waarin dwarsverbanden 

ontstaan. Op termijn zou hier een nieuwe geloofsgemeenschap uit kunnen ontstaan. 

Terugkijkend zijn wij tevreden en dankbaar voor waar we nu staan en hopen we dat dit het komend 

jaar verder kunnen uitbouwen.  

Spreekt dit je aan, denk je dat je hier onderdeel van zou willen zijn of heb je suggesties? Wij nodigen 

je van harte uit om met ons in gesprek te gaan. Onze contactgegevens kun je vinden op de website: 

https://overstag-lewenborg.nl/ onder het kopje contact. 

Namens het pioniersteam , Annie van Dam 
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