
Nieuwsbrief Damsterboord: oogstdienst - vrijwilligersuitje 

 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
oogstdienst 
zondag 25 september, 10.00 uur, oogstdienst in de Stefanuskerk  
zaterdag 24 september van 14.00-16.00 uur in Kerkenheem: inbreng van de oogst 
De tuin van Kerkenheem geeft een rijke oogst aan appels en peren dit jaar. De eerste moes is al 
gekookt, peren gestoofd.  
Komende zondag, 25 september, danken we voor de oogst, voor alles wat de Schepper uit de aarde 
roept. We vieren een kerkdienst, waarin we brood en wijn delen.  
In de overweging hoop ik in te gaan op vier kernwoorden bij Jezus’ laatste maaltijd: danken, breken, 
delen en eten.  
 
De avondmaalstafel zal kleuren met fruit en groenten. Maar het meeste zal zondag in Kerkenheem 
klaar staan. Jam, noten, appels en peren, groente en fruit. Onze diakenen zullen er een mooi tableau 
van maken. Zondag kunnen we iets ervan meenemen naar huis of het voor iemand anders 
meenemen. 
 
Zaterdagmiddag, van 14.00 - 16.00 uur kunt uw gaven inbrengen in Kerkenheem (Noorddijkerweg 
12). Oogst uit de tuin - maar ook de oogst die verwerkt is zoals groente in pak, blik of glas, pasta, rijst, 
suiker, tandpasta, shampoo, wasmiddel, kortom alles wat een huishouding elke week nodig heeft. Als 
u daarvan iets over heeft, of ingekocht heeft: de diakenen zamelen het in voor de Voedselbank 
Groningen. Daar zijn ook uw geldelijke gaven voor bestemd in de collecte van zondag. 
 
vrijwilligersuitje 
zaterdag 8 oktober, 20.00 uur vrijwilligersuitje - theatervoorstelling 
Het lijkt wel of bijna iedereen in Damsterboord ook vrijwilliger is - van Rotondebezorger tot 
kerkenraadslid, van klusjesvrouw tot chauffeur, van huisbezoeker tot kerkdienstvoorbereider en nog 
veel meer. Daarom verspreiden we deze uitnodiging voor het vrijwilligersuitje aan alle ontvangers 
van de Nieuwsbrief.  
Iedereen is welkom om zich aan te melden voor ons vrijwilligersuitje. De kerkenraadscommissie voor 
dit uitje heeft een mooie keus gemaakt, namelijk de theatervoorstelling “Veur Aaltied” in de kerk van 
Garmerwolde. Voor informatie zie de website: http://www.veuraaltied.nl 
Aarzel niet, u hoort erbij, meld u zich gerust aan. De aanmelding kan tot uiterlijk maandag 3 oktober 
bij Bertha Buist, mailadres: bertha.buist@gmail.com . Dan kunnen de toegangskaarten tijdig 
gereserveerd worden. Na 3 oktober ontvangt u aanvullende informatie over het programma. Als 
vervoer voor u lastig is, wilt u dat dan ook laten weten? Dan regelen we iets. 
 
 
Namens onze diaconie, en de voorbereiders van het uitje, 
ds. Jan Wilts. 
 
Dit is de 141e 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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