
  

 
                              
 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Gij doet ons reizen  

 door de tijd 
 

 Verbonden in  

 saamhorigheid 
 

 in vreugde en  

 verwondering 
 

 in hoop en liefde  

 onderling. 
 

  Lied 972: 5 
 
 
 
 

 

 

welkom 

Hartelijk welkom in de Protestantse Gemeente 

Damsterboord en in de stad Groningen. We 

hebben bericht gekregen dat u in onze kerkelijke 

gemeente bent komen wonen. In deze brochure 

willen we u informatie geven over onze gemeente. 

 

Damsterboord 

De Protestantse Gemeente Damsterboord is een 

zelfstandige kerkelijke gemeente. De grenzen 

ervan worden gevormd door de voormalige 

burgerlijke gemeente Noorddijk aan de oostrand 

van de stad Groningen. De kerkdorpen Engelbert, 

Middelbert en Noorddijk behoorden tot deze 

gemeente evenals Oosterhoogebrug en 

Ruischerbrug. Op de oude landbouwgronden van 

Noorddijk zijn Lewenborg, Ulgersmaborg, 

Ruischerwaard, Zilvermeer en Drielanden 

gebouwd. Meerstad is in aanbouw en grenst aan 

Damsterboord. 

 

samenwerking 

Er is een goede samenwerking tussen 

Damsterboord en de Protestantse Gemeente 

Groningen. Er is een gezamenlijk kerkblad "Kerk-

in-Stad" dat elke twee weken verschijnt. 

De cursussen en gespreksavonden die 

aangeboden worden door de PG Groningen en 

Damsterboord staan voor alle belangstellenden 

open. 

Daarnaast werkt Damsterboord al sinds de jaren 

'70 nauw samen met de Rooms-Katholieke 

Walfriedgemeenschap in Lewenborg.  

 

Eens per maand is er een gezamenlijke 

oecumenische dienst. We delen met de 

Walfriedgemeenschap het kerkblad "Rotonde", dat 

eens per maand verschijnt. 

 

 

kerken 

Damsterboord beschikt over een kerkgebouw. Dat 

is de Stefanuskerk in Noorddijk aan de rand van 

Lewenborg. 

 

 
 
kerkdiensten 

In de regel is er op zondagmorgen om 10.00 uur 

een eredienst in de kerk in Noorddijk. Er zijn een 

paar uitzonderingen op de regel. Bij onze 

samenwerking met de Walfriedgemeenschap hoort 

dat we elke eerste zondag van de maand de 

kerkdienst samen vieren. De ene keer in Noorddijk, 

de andere keer in de Emmaüskerk in Lewenborg. 

Ook in de zomerperiode vieren we samen en zijn 

we de ene zondag in de Stefanuskerk in Noorddijk 

en de andere in de Emmaüskerk in Lewenborg. Het 

rooster staat altijd duidelijk op onze website en in 

onze kerkbladen.  

 
Een verzorgde eredienst vinden we belangrijk. We 

volgen het zondagse leesrooster uit het 

Dienstboek van de PKN en putten daar ook uit 

voor onze liturgie. Geregeld is er een viering van 

Schrift en Tafel. 

 



Er is elke zondag de mogelijkheid voor oppas voor 

de jongste kinderen. Kindernevendienst voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd is er op een 

vaste zondag van de maand en in de periode voor 

kerst en Pasen.  

 

pastoraat 

Wanneer u prijs stel op een kennismakingsbezoek 

met de predikant maakt hij daarvoor van harte een 

afspraak. Neem gerust contact met hem op.  

 

Ook voor een vertrouwelijk gesprek om u te 

oriënteren op uw levensweg, kunt u contact 

opnemen met de predikant. Met hem kunt u een 

afspraak maken voor een huisbezoek, een 

ziekenhuisbezoek of een gesprek elders. 

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

- vragen rond zingeving en geloof,  

- een oriënterend gesprek over doop, 

huwelijk of uitvaart 

- verheldering bij moeilijke beslissingen 

- aandacht in een periode van ziekte of  

verdriet. 

- een gesprek over zorgen die u niet zo 

gemakkelijk met een ander deelt. 

 

Ouderlingen en medewerkers van de werkgroep 

pastoraat zijn eveneens van harte bereid tot een 

gesprek om kennis te maken of in vertrouwen iets 

te delen. U vindt de gegevens van de voorzitter 

van de werkgroep pastoraat op de achterzijde van 

dit blad. 

 

Stefanuskerk open ter bezichtiging  

Wilt u de Stefanuskerk in Noorddijk bekijken? 

Op zondagmiddagen is deze open voor 

bezichtiging. Loopt u gerust eens binnen. 

 

 

 

diaconaat 

De diaconie van Damsterboord heeft vanouds 

een aantal speerpunten: steun aan de 

daklozenopvang de Open Hof aan de 

Spilsluizen in Groningen en opvang van 

asielzoekers onder meer door steun aan de 

stichting INLIA. Verder is de diaconie 

betrokken bij verschillende acties in de wijk. 

 

kerkrentmeesters 

De kerkrentmeesters zorgen voor de 

financiën en de gebouwen. Het kerkelijke 

werk wordt mede gefinancierd uit de 

bijdragen van leden. Jaarlijks doen we met de 

Actie Kerkbalans (januari) een beroep op u 

voor een vrijwillige bijdrage.  

 

meedoen 

Door de week zijn er verschillende activiteiten 

zoals gespreksgroepen, 

voorbereidingsgroepen voor kerkdiensten, 

activiteiten voor kinderen en jongeren. Ook 

kunt u meedoen met diaconale activiteiten, 

praktische klussen rond de gebouwen en 

meer. Voor een overzicht: zie de agenda in 

de kerkbladen en op de website. 

 

meer informatie 

Als u meer wilt weten, neemt u dan gerust 

contact met één van ons op. 

Contactgegevens vindt u op de achterzijde. 

Als u er prijs op stelt om op de hoogte 

gehouden te worden van speciale diensten of 

activiteiten, kunt u zich aanmelden voor de e-

mailnieuwsbrief die enkele malen per jaar 

(bcc) verstuurd wordt. Aanmelding bij:  

janwilts@damsterboord.nl   

 

 

 

 

 Adresgegevens 

kerk:  
Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, Noorddijk  

kerkelijk centrum: 
Kerkenheem, Noorddijkerweg 12, Noorddijk 

website: www.damsterboord.nl 
predikant: ds. Jan Wilts 

050 2808863  janwilts@damsterboord.nl  
contactpersoon nieuwe gemeenteleden: 

mw. Carola van Hof 
06 30456441 welkom@damsterboord.nl 

kerkenraad: 

voorzitter: ds. Lieuwe Giethoorn 

050 5418091 voorzitter@damsterboord.nl 

 scriba: Janny Wieringa 050 541458 

scriba@damsterboord.nl  
college van kerkrentmeesters: 

tijdelijk voorzitter: Henk van Dijk 

 krm@damsterboord.nl 

werkgroep pastoraat: 

voorzitter: Ellen Rigtering 

06 20418266 pastoraat@damsterboord.nl  

werkgroep diaconie: 

voorzitter: mw. Ineke Koster 

050 5419031  diaconie@damsterboord.nl  

kerkbladen: 

• Rotonde: abonnement papieren versie:  

mw. Margreeth Nagel 050 3111260  

administratie@kerkbladrotonde.nl 

digitaal ook via onze website. 

• Kerk-In-Stad: www.kerkinstad.nl 

abonnement: Dekker Creatieve Media&Druk 

Hortensiastraat 10, 8922HD Leeuwarden 

kerkinstad@dekkercreatievemedia.nl 

 
U bent bezocht door: 
naam 
 
telefoonnummer 
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