Terugblik en vooruitblik van de activiteiten van de Werkgroep Pastoraat van de gemeente
Damsterboord.
Noorddijk zondagochtend
verdwenen is de ochtenddauw
zondag strekt zich langs de zerken
een vroege wandelaar met honden die hijgen
blaffen naar elkaar
ze lijken niets te merken van
eenden die hun koppen boren
in het groene kroos
de kerkklok strooit zijn kalme slagen
rondom kastanjebomen
schapen die lammeren nog bij zich dragen
en aan de prunussen hangt broos
bloesem van het nieuwe jaar
Suze Sanders
Uit de dichtbundel “Alsof de steen spreekt”.
Dit gedicht geeft een prachtige impressie van de sfeer in Noorddijk, waar de Stefanuskerk elke
zondagmiddag en op kerkelijke feestdagen opengesteld is voor bezoekers. Het is één van de
activiteiten van de Werkgroep Pastoraat van de gemeente Damsterboord.
In het gastenboek lezen we hoe zeer het op prijs gesteld wordt dat de kerk te bezoeken is,
sommige mensen hebben herinneringen aan deze plek: ze zijn er getrouwd of hebben er een
begrafenis meegemaakt. Voor anderen is het bezoek aan deze kerk de eerste keer en zij worden
geraakt door de rust, die in deze eeuwenoude kerk voelbaar is.
De activiteiten van de Werkgroep Pastoraat in het afgelopen kerkelijk jaar werden, zoals overal in
de samenleving, beperkt door de maatregelen rond corona. Toch konden met aanpassingen de
meeste activiteiten wel doorgang vinden.
Zo vonden de bezoekers van de ouderen altijd wel mogelijkheden om contact te houden,
bijvoorbeeld middels regelmatig telefonisch contact of een kaartje of ontmoeting tijdens een
wandeling. Er werden kerstattenties rondgebracht en ook met Pasen werden de ouderen bezocht
met een paaskaart.
Ook de Welkomstcommissie kon de contacten met de nieuwe gemeenteleden voortzetten met wat
aanpassingen.
In oktober van 2021 kon de geplande toerustings-en ontmoetingsavond voor deze medewerkers
en belangstellende gemeenteleden doorgaan. “Omgaan met emoties” was het thema en in de
komende maand oktober hopen we dat er ook weer een toerustingsavond gehouden kan worden
of misschien moeten we het op een middag plannen?
De bezoeken aan de inwoners van het Roer (beschermd wonen) en de Samenkring ondervonden
wel last van de coronamaatregelen. De noodzakelijke beperkingen waren voor de bewoners van
het Roer moeilijk, maar ook hier probeerden we het contact op een andere manier vast te houden
via videoverbinding, kaarten etc.
Gelukkig konden individuele bezoekjes wel vaak doorgang vinden.
Weliswaar met onderbrekingen kon het gespreksgroepwerk toch doorgaan. In Engelbert
verhuisden we van Spoorheem naar de Engelberter kerk, waar meer ruimte is. De Bijbelkring

rondde het gespreksboek over gelijkenissen af. De gespreksgroep voor 25-40-jarigen kwam wel
het hele seizoen bij elkaar in Kerkenheem en sloot op 22 juni met een gezellige tuinavond af. De
groep “daarboven” (55+) werd onderbroken, maar beleefde met het samen film kijken een mooie
doorstart.
Aan de basiscatechese deden drie basisschoolkinderen mee en de beide pubereetgroepen
(samen 14 deelnemers) startten weer op met lekkere maaltijden en een goed gesprek. In
september zullen de verschillende gespreksgroepen ook weer starten. In de Rotonde en op de
website kunt u hierover de informatie vinden.
In het wijkcentrum Het DOK kon de gespreksgroep “Een goed gesprek” in de coronaperiode
doorgaan en, met weliswaar ruim een jaar vertraging, zijn de twee laatste bijeenkomsten van “De
kunst van het ouder worden” in de grote zaal bijgewoond door meer dan 100 deelnemers.
Voor de activiteiten van de pioniersgroep Overstag bestaat ook veel belangstelling. Naast
sportbijeenkomsten wordt er maandelijks een ‘Samen Ontdekken’ activiteit georganiseerd, een
gezinsactiviteit waar ouders en kinderen aan deelnemen met o.a. een gezamenlijke maaltijd.
Deze wijkactiviteiten (o.a. ook ‘Buurten met een bakkie’) zijn in samenwerking met andere
wijkorganisaties.
In de komende herfst zal de Werkgroep Pastoraat zich, naast alle gebruikelijke activiteiten, o.a.
gaan bezighouden met het bezinningstraject rond de toekomst van de gemeente Damsterboord.
Het is een traject waar de hele Gemeente uiteraard bij betrokken is, maar vanuit de kerkenraad zal
dit verder binnen de gemeente besproken gaan worden.
Namens de Werkgroep Pastoraat,
Ellen Rigtering
(voorzitter werkgroep)

