
Nieuwsbrief Damsterboord: gemeentezondag 22 mei 

 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
 
zondag 22 mei gemeentezondag 
Gewoon omdat het weer kan en mag! Om met elkaar weer bij te kletsen, elkaar weer te leren 
kennen.  
 
* we beginnen met een korte kerkdienst (ongeveer 45 minuten)  
* daarna gaan we in Kerkenheem genieten van koffie en taart.  
* en dan? een gesprek of spelletjes doen, knutselen of lekker chillen in de tuin van 
Kerkenheem 
* tussen de middag: een buffet met lekkere lunchgerechten  
* tussen 13.00 en 13.30 sluiten we af. 
 
Het spel: Voor een herken uw medegemeenteleden-spel zouden we heel leuk vinden als u of 
jij een baby- of kinderfoto meeneemt. De foto wordt niet beschadigd, de foto kan gewoon 
weer mee naar huis.  
 
En: heerlijk als u of jij zelf of je gezelschap iets lekkers meeneemt voor de lunch. Dan wordt 
het een fijne tafel vol met lunchgerechten. Er is soep en drinken en fruit aanwezig.  
 
We zien jullie graag komen op 22 mei. Veel van onze gemeenteleden hebben ondertussen 
hun weg naar de kerk weer gevonden, op zondagmorgen, of voor een gespreksgroep. 
Anderen dubben nog: hoe zal ik het weer oppakken. Deze zondag is zeker geschikt om het 
een keer te proberen: de weg naar de kerk en Kerkenheem. Een korte dienst, ontspannen 
ontmoeting voor jong en oud. En als u graag vervoer wilt hebben kunt u dat ook laten weten.  
 
Anna, Heleen en Joke hebben alles voorbereid: in heel goede handen dus! 
 
En als u belangstelling heeft voor een ontmoeting in de wijk rond het thema vertrouwen, dan 
wijzen we u graag op Overstag. Komende zondag, 15 mei, is er weer “samen ontdekken”, 
om 11.00 uur op CBS Het Kompas. Alle informatie vindt u op de website van Overstag: 
https://overstag-lewenborg.nl/zondag-15-mei-samen-ontdekken/ . 
 
 
Met een vriendelijke groet mede namens Anna, Heleen en Joke, 
ds. Jan Wilts. 
 
Dit is de 137e 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) 
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