
Nieuwsbrief Damsterboord: warme jassen - goudmerels 

 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
inzameling warme jassen en winterschoenen; woensdag 12 oktober, vanaf 19.00 uur 
Vorig jaar was Joke Smit op Lesbos. Ze heeft daarover verteld in de kerk en erover geschreven in de 
Rotonde en Kerk in Stad. En de diakonie heeft gecollecteerd en gemeenteleden steunden haar. Joke 
was op pad via de hulporganisatie Because we Carry.  
Because we Carry zamelt al jaren warme winterkleren in en we roepen u op om goede, schone 
winterkleren en nette winterschoenen die u kunt missen te doneren. Dat kan komende woensdag, 
12 oktober, na 19:00 uur bij Joke (De Waard 84). Op onze website vindt u Jokes flyer, daar leest u 
alles over deze inzameling:  
https://damsterboord.nl/onze-gemeente/nieuwsberichten/gemeenteberichten/ 
 
 
toneelvoorstelling “goudmerels”; vrijdag 28 oktober, 20.00 uur Thesinge 
Vluchten is van alle tijden. Chrétien Schouteten schreef het toneelstuk “Goudmerels”. Goudmerels 
vertelt het verhaal van de vlucht van de Joodse atoomgeleerde Lise Meitner uit nazi-Duitsland. 
Daarbij wordt ze geholpen door Dirk Coster, hoogleraar natuurkunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Direct na de Tweede Wereldoorlog kijken Lise en Dirk terug op hun keuzes. Waren die 
goed of slecht? Zijn ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de atoombom? Hoe kunnen ze in 
het atoomtijdperk werken aan een duurzame wereldvrede? 
Chrétien Schouteten maakt deel uit van de  Walfriedgemeenschap en is daarbinnen altijd betrokken 
geweest bij onze oecumenische samenwerking. 
Zie ook onze website; https://damsterboord.nl/agenda/ 
 
komende zondag 9 oktober: Overstag en Damsterboord vieren samen 

- vanaf 9:45 uur inloop in Kerkenheem, de koffie staat klaar 
- 10:15 uur, begin programma in Kerkenheem 
- 11:15 uur, naar de Stefanuskerk 
- ongeveer 12:00 uur: lunch; rond 12:30 afsluiting 
Meer informatie op de website: https://damsterboord.nl/agenda/ 
 
met een hartelijke groet, ds. Jan Wilts. 
 
Dit is de 143e 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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