Nieuwsbrief Damsterboord: open activiteiten
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden
Langzamerhand zijn er weer meer gelegenheden elkaar te ontmoeten in kerk en wijk. In
deze mail krijgt u een overzicht.
maandag 28 maart, 19.30 uur Kerkenheem
pastorale toerusting
Welkom, ieder die wel eens een bezoek brengt, vanuit de ouderenbezoekgroep, vanuit de
welkomstbezoekgroep, vanuit de diaconie of het pastoraat, of zomaar.
Een kernthema in de onderlinge ontmoeting is “troost”. Maar wat is troost nu eigenlijk en hoe
kan het wel en hoe kan het niet werken. Daarover gaan we in gesprek met elkaar. En we
laten ons hier en daar influisteren door het belangwekkende boek dat recent verscheen:
“Troost” van Michael Ignatieff.
Opgave bij Ellen Rigtering, edrigtering@hotmail.com
dinsdag 29 maart, 19.30 uur Emmaüskerk
oecumenische bezinningsavond
Twee jaar lang moesten we het uitstellen, maar zijn we verheugd dat we onze traditie van de
bezinningsavond weer op kunnen pakken. We beginnen om 19.30 uur met een vesper in de
kerkzaal. Daarna is er korte pauze en dan willen we met elkaar aan de praat raken over wat
“vasten” voor ons betekent. Zijn we het gewend of niet, hoe kijken we er naar? En we zien
een korte film van de RK vastenactie over hoe vasten verbonden kan worden met thema’s
die ons allemaal raken rondom biodiversiteit, klimaat en gerechtigheid. De avond wordt
geleid door pastor Myriam Oosting en ds. Jan Wilts.
maandag 28 maart, 12.30 uur Het Dok
Goudmakers
“Goudmakers” richt zich op wijk- en buurtgenoten van 50 jaar en ouder die hun eigen
talenten verder willen verkennen in ontmoeting met anderen. Het begint met een lunch in Het
Dok met “culturele proeverijen” en daarna wekelijks een vervolg in Kerkenheem waar
belangstellenden met elkaar aan een culturele voorstelling kunnen werken onder
professionele begeleiding.
Informatie en opgave: zie https://bijvrijdag.nl/vrijdag-in-de-buurt/goudmakers/
dinsdag 29 maart, 10.30 uur Het Dok
De kunst van het ouder worden
In 2019 stond Damsterboord mede aan de wieg van dit wijkinitiatief. We moesten het
onderbreken na de aftrap met Douwe Draaisma, maar kunnen nu gelukkig de draad weer
oppakken met Jean Pierre Rawie en Rense Sinkgraven. Rawie is een geliefd dichter, bekend van
zijn columns in het Dagblad. Sinkgraven interviewt hem over zijn leven als dichter. “Vroeger was
alles beter, behalve de tandarts” is het motto in deze oefening in de kunst van het ouder worden.
De toegang bedraagt 1 euro. Opgave niet nodig.
diaconaat met het oog op Oekraïne
Verder wijs ik u op verzoek van de diaconie van harte nog op het volgende: de diaconaal
consulent van de classis Groningen-Drenthe heeft aantal mogelijkheden op een rij gezet voor
personen en groepen die zich in willen zetten voor Oekraïne. U vindt dat allemaal op een rij op de
website van de classis: https://www.classisgroningendrenthe.nl/oekraine-bericht-van-declassispredikant/ Kern: zoek de samenwerking – als u een idee hebt: begin bij de diaconie.

Namens de werkgroepen pastoraat en diaconaat: een hartelijke groet voor u allen,
Jan Wilts
Dit is de 134e 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.)

