
 

 

Terugblik op de gezamenlijke ontdekkingstocht van Damsterboord en Overstag 

Op zondag 9 okt hebben Overstag en Damsterboord een kijkje in elkaars keuken gekregen. 

Deze keer was SAMEN ontdekken! in Kerkenheem en de Stefanuskerk, de thuisbasis van 

Damsterboord. Gelukkig was de weg naar Kerkenheem goed aangegeven en zo goed te vinden. 

Ook een uurtje eerder beginnen leverden geen problemen op. Damsterboorders waren benieuwd 

naar deze manier van vieren en ontmoeten en druppelden binnen. Al gauw was het een drukte 

van belang met een mooie mix van alle leeftijden.  

Na het welkom door dominee Jan verspreidde iedereen zich over de verschillende activiteiten die 

bedacht waren rondom het thema ‘delen’. Je kon een mandje maken om dingen in te verzamelen 

en te delen of aan de slag met een moodboard. Het resultaat daarvan hangt in de hal van 

Kerkenheem. Natuurlijk kon je stoepkrijten en er was een groep die zich boog over de tekst van 

het lied “wat vraagt de Heer nog meer van ons”.  

Daarnaast was er een estafette waar al gauw bleek dat, als je je vaardigheden deelde en handig 

inzette, je verder komt dan wanneer ieder voor zich aan de slag gaat. Zowel jong als oud deed 

overal enthousiast aan mee, maar zeker bij de estafette deden de ouderen niet onder voor de 

jongeren.  

En niet te vergeten was er een groep die verantwoordelijk was voor het maken van de 

groentesoep. Er werd hard gewerkt om alle groente op tijd fijngesneden te hebben. 

Voor de viering gingen we het bruggetje over naar 

de kerk onder aanvoering van Gerard. Hij 

begeleidde ons onderweg met de trombone bij het 

lied “Geroepen om op weg te gaan”. 

Arie-Pieter kroop als verteller in de huid van Filippus 

en gaf een ooggetuigenverslag van wat hij nu weer 

meegemaakt had met Jezus. Er waren 5000 

mensen op Jezus afgekomen en zij mochten 

allemaal blijven om mee te eten. Op de één of 

andere manier was er genoeg voor iedereen en 

bleef er zelfs over. We leerden dat wat je deelt met 

elkaar meer of groter kan worden. 

Tijdens de viering werd er ook gevraagd om de 

Voedselbank te ondersteunen als de eigen situatie 

dat toestaat.  De Voedselbank stelt voedsel en 

dergelijke beschikbaar voor mensen die dat goed 

kunnen gebruiken en laten zo iets zien van het samen delen. 

Na de viering was het tijd voor de lunch. Naast de soep waren er allerlei verschillende 

heerlijkheden meegebracht die we met elkaar deelden. Het meest verleidelijk zag de 

pannenkoek met slagroom en hagelslag eruit die mijn buurmeisje had gekozen. Aan de lange 

tafels was iedereen vrolijk met elkaar in gesprek. Toen iedereen genoeg had gehad was ook 

bijna alles op. Tot slot zongen we het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Daarna moest er 

natuurlijk afgeruimd en schoongemaakt worden, maar vele handen maakten licht werk en vrij 

snel was alles aan kant. We mogen terugkijken op een viering die veel positieve en enthousiaste 

reacties opleverden! 

Namens het team, Annie van Dam 


