PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
GESPREKSGROEPEN SEIZOEN 2019-2020
Komend seizoen is er een gevarieerd aanbod van gespreksgroepen en losse gespreksavonden.
Hieronder vindt u gegevens over alle gespreksgroepen; informatie over de losse avonden volgt via onze website, de kerkbladen
en de Lewenborger.
De gespreksgroepen zijn:
* gespreksgroep Kerkenheem, een gespreksgroep over de
waarden die er in ons leven toe doen (pag. 2)
* Bijbelkring Emmaüskerk, een gespreksgroep over de verbinding tussen Bijbel en leven (pag. 3)
* gesprekskring Engelbert, voor inwoners van de MEERdorpen (pag. 3)
* “een goed gesprek”, gesprekskring in Het Dok voor mensen ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond
(pag.4)
* samenkring ’t Roer, voor mensen met een verstandelijke
beperking (pag. 5)
* twee pubereetgroepen “Holy Meal”,
Holy Meal I voor derdeklassers
Holy Meal II voor brug- en tweedeklassers (pag. 5)
* basiscatechese voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 of de
bovenbouw van het speciaal basisonderwijs (pag. 5)

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Graag tot ziens.
namens de werkgroep pastoraat,
Annie van Dam en Jan Wilts.
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> Gespreksgroep Kerkenheem
een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in
ons leven
Waar gaan we voor, wat vinden we belangrijk, welke vragen houden ons
bezig en hoe denken anderen daarover? Welke waarden staan voorop, en
hoe hangen die samen met geloven?
Als leidraad kiezen we dit seizoen voor het boekje “Doornse Levenskunst”.
Het is een klein en handzaam boekje, met korte hoofdstukken (ongeveer
500 woorden). Een paar titels van de hoofdstukken: ‘levenskunst’, ‘verzet’,
‘stilte’, ‘verlangen’, ‘moed’, ‘omgaan met mislukkingen’, ‘ambitie’, ‘eenvoud’,
‘mildheid, ‘woede’, ‘je gezegend weten’.
De hoofdstukken cirkelen rondom drie thema’s ”leven met God”, “leven met
onszelf” en “leven met anderen” en zijn geschreven door diverse auteurs.
De stukjes kunnen los van elkaar gelezen worden.
“Doornse Levenskunst” is leverbaar als softcover (ISBN: 9789043515238;
prijs € 17,50) en als e-boek (ISBN: 9789043515405; prijs € 9,99)
Het mooie van dit gevarieerde boekje als leidraad is, dat we er ook makkelijk iets van onszelf aan toe kunnen voegen: een stuk uit de krant, een onderwerp dat we zelf in willen brengen, een gedicht.
De eerste keer van dit seizoen is op woensdag 9 oktober, van 20:15 –
21:45 uur in Kerkenheem, Noorddijkerweg 12; (daarna op dezelfde tijd en
plaats op de woensdagen 13 november; 11 december; 8 januari; 12 februari en 11 maart).
Ds. Jan Wilts leidt deze kring.
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl ; tel 050-2808863

pagina 2 van 5

> Bijbelkring Emmaüskerk
een gesprekskring waarin Bijbelverhalen al luisterend naar en pratend met
elkaar met ons eigen leven verbonden worden
Dit seizoen vormen gelijkenissen van Jezus onze bron. Ds. Bernard Luttikhuis schreef er een boekje over, speciaal voor gespreksgroepen. Dat
boekje heet: “Tien beelden van hoop, bemoediging en troost”. Het is aan te
raden dat wie mee wil doen, over dit boekje kan beschikken.
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Als u nog niet eerder meedeed: kom gerust een keer kijken.
De eerste keer van dit seizoen is op woensdag 9 oktober, van 11-12:30 in
de Emmaüskerk; (daarna op dezelfde tijd en plaats op de woensdagen 13
november; 11 december; 8 januari; 12 februari en 11 maart).
De kring staat onder leiding van ds. Jan Wilts.
Gegevens boekje: schrijver: Bernard Luttikhuis; titel: “Tien beelden van
hoop, bemoediging en troost”; ISBN 9789023970835; prijs € 8,90.
Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl; tel: 050.2808863

> Gesprekskring Engelbert
voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving
De gesprekskring Engelbert is een kring waarin zowel mensen met als zonder kerkelijke achtergrond zich thuis voelen. Wat hen bindt is dat ze het fijn
vinden af en toe een goed inhoudelijk gesprek te voeren met elkaar.
Meestal is dat een onderwerp dat één van ons bezighoudt: iets uit de politiek of de actualiteit, een gesprek over een boek. Eén of twee keer per jaar
kijken we samen naar een film en praten daarover na.
Deed u nog niet mee? Kom gerust eens een keer proberen. De koffie en de
thee staan klaar!
Vanaf 16 oktober- ongeveer eens per maand op woensdagmiddag in de
huiskamer van Spoorheem; vanaf 15:00 uur tot ongeveer 16:30 uur.
Gastheer: Ali Knollema, gespreksleider: ds. Jan Wilts
Opgave niet nodig.
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> “een goed gesprek”, (in het Dok)
voor inwoners van Lewenborg, Ulgersmaborg en omgeving
Sinds een jaar biedt Damsterboord ook een gesprekskring aan in Het Dok.
Daarmee willen we een verbinding leggen met de wijk waarvan we deel uitmaken. Als het over levensvragen gaat, blijken we veel met elkaar te delen,
binnen en buiten een kerk, binnen en buiten het geloof en het blijkt van
waarde te zijn om elkaar bij die vragen te zoeken en te vinden. We gaan er
dit jaar mee verder.
De kring wordt aangeboden via het cursusaanbod van het Dok. Vrouwencentrum De Boei is zo gastvrij de huiskamer voor ons open te stellen.
We noemen deze kring “tijd voor een goed gesprek”.
Wat is dat - een goed gesprek?
* een gesprek met inhoud: over wat ons ter harte gaat in de maatschappij
of het leven
* een gesprek met aandacht: daar hoort luisteren bij en ook elkaar uit laten
spreken
* een gesprek met tijd: tijd om je gedachten onder woorden te brengen
* een gesprek met respect: respect voor ieders inbreng
* een gesprek met humor: zonder humor geen goed gesprek
* een open gesprek, eigenlijk geen cursus
En wie kunnen er dan meedoen?
* bewoners van Lewenborg en Ulgersmaborg en wat daarnaast ligt
* mensen die willen luisteren en mensen die willen praten; beide is ook
mooi
* mensen die aan zichzelf niet genoeg hebben
Hoe vaak en met wie?
* we beginnen met drie keer, op woensdagavond in de Boei: 3 oktober en 6
november en 4 december - van 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur
* gespreksonderwerpen kiezen we in onderling overleg
* gespreksleider is ds. Jan Wilts (Stefanuskerk Noorddijk).
Kosten : € 0,- per keer
Opgave : via www.wijkcentrumhetdok.nl
of via info@wijkcenrumhetdok.nl
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> Samenkring ’t Roer
voor mensen met een verstandelijke beperking
Een gezellige kring waarin we verhalen uitwisselen, een spel doen, een Bijbelverhaal horen en natuurlijk ook met elkaar lachen!
Eens in de maand op woensdagavond van 19:00 – 19:45
leiding: Christina Huisman, Ammy de Raad, Tineke Brandsma
en ds. Jan Wilts
Opgave bij Christina Huisman, christina.huisman@planet.nl

> Puber-eetgroepen “Holy Meal” I en II
voor brug- en tweedeklassers (II) en voor derdeklassers (I)
De puber-eetgroepen komen een paar keer per jaar bij elkaar. We koken dan
samen en eten dat natuurlijk ook samen, afwisselend bij Joke Smit (I) of en Jacoline van der Laan (II) of Jan Wilts (I en II) thuis. En tussendoor aan tafel praten we over dingen die ons bezighouden, van school, of thuis of wat ook. De
tijd: zondagavond van half zes tot een uur of acht.
Holy Meal I start 10 november en Holy Meal II op 6 oktober. Heb je belangstelling, stuur dan even een mailtje aan Joke Smit: jokejelle@ziggo.nl , Jacoline van der Laan: jk@vdlaan-online.nl of Jan Wilts janwilts@damsterboord.nl

> Basiscatechese
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs of de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs
In de weken voor Pasen is er een korte catecheseronde. Op maandagmiddag zijn leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs welkom
in Kerkenheem.
We beginnen met een kop thee en even bijpraten. Dan bespreken we met
elkaar een les over een onderwerp dat met kerk en geloof te maken heeft.
Zulke onderwerpen zijn: Bijbelverhalen, avondmaal, dopen, de kerkdienst,
het orgel en zo meer.
leiding: ds. Jan Wilts; aanmelding: janwilts@damsterboord.nl
data: 16, 23, 30 maart en 6 april - na schooltijd
Alle jongeren die bij Damsterboord ingeschreven staan en tot de doelgroep
voor Holy Meal of de basiscatechese behoren, krijgen een uitnodiging. Neem
gerust een vriend of vriendin mee.
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