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Aan allen die zich verbonden weten met de Protestantse Gemeente Damsterboord, 
 
 
 
 

Niet aan de bergen 
niet aan de torenende rotsen 

ken ik mijn hulp maar hier: 
achter mijn ogen als ik aan u denk. 

Waar ik aan u denk 
raakt ook mijn voet de grond, 
mijn schaduw raakt uw aarde. 

Niet in de brandende zon 
niet in de tanende maan: 

hier: in waar ik adem, 
uit waar ik adem, 
want ik adem u. 

 
Lloyd Haft 

 
 
In de afgelopen dagen hebben we van dag tot dag ingespeeld op de steeds veranderende situatie 
waarvoor de gevolgen van het coronavirus ons stellen. Onze meest ingrijpende beslissing daarin is 
geweest het vieren van de kerkdienst op aangepaste wijze met een beperkt aantal kerkgangers. 
Afgelopen zondag hebben velen van u de kerk niet kunnen bezoeken. We realiseren ons dat een 
pijnlijk gemis kan zijn, juist in een tijd van zorgen en onzekerheid. 
 
Gisteravond is het moderamen in een extra vergadering bij elkaar geweest om de lijnen voor de 
komende periode uit te zetten. Daarvan brengen we u met deze gemeentebrief op de hoogte. Onze 
voorzitter begon die vergadering met bovenstaand gedicht. We weten ons bezield door de 
levensadem van de Eeuwige God - in alle dagen, in deze dagen. Vanuit die bezieling hebben we onze 
besluiten willen nemen. 
U vindt dit gedicht in het Liedboek op pagina 350. 
 



Op de agenda stonden een aantal punten, zoals wat doen we met de kerkdiensten en geplande 
bijeenkomsten en ook hoe gaan we om met pastoraat en diaconaat nu er geen reguliere bezoeken 
meer worden gebracht.  
 
Kerkdiensten 
In maart en april zullen we op zondagochtend een korte gebeds- of zangdienst vieren. Daarvoor 
nodigen we elke keer een beperkt aantal mensen (acht) uit. Samen met een predikant, een organist 
en een cantor vieren zij de dienst in de kerk. We doen ons best dat zo vorm te geven dat er een 
waardevolle verbinding ontstaat met wie thuis via de kerkomroep meeviert. 
 
Onze dienst begint normaal gesproken om 10:00 uur, maar omdat op die tijd de site van de 
Kerkomroep veel bezocht wordt verplaatsen we de diensten naar 9:30 uur. 
 
Dat we mee kunnen doen aan de collecte willen we niet missen. Dat kan zo. Wilt u wat u kunt delen 
eens per maand overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL 28 INGB 0000847490. De 
diaconie zal het geld verdelen over de collectedoelen van die maand. 
 
Helaas kunnen ook de kindernevendiensten niet doorgaan. Kinderen van wie adresgegevens bekend 
zijn krijgen informatie toegestuurd om thuis mee aan de slag te gaan.. 
 
De gastdienst van 5 april in de Emmaüskerk gaat niet door. Ook op zondag 5 april, Palmpasen, is er 
een ochtendgebed vanuit de Stefanuskerk. Daarna begint de Stille Week. Dan zal er’s avonds om 
19.30 uur een gebedsdienst zijn. Zoals we het nu inschatten kunnen we het Paasfeest op zondag 12 
april ook niet samen in de kerk vieren. In dat geval zal er een aangepaste gebedsdienst vanuit de kerk 
via kerkomroep te volgen zijn. 
 
Pastoraat en Diaconaat 
De ouderenbezoekers zullen vanaf nu geen bezoeken meer afleggen. Ouderenbezoekers kunnen 
natuurlijk wel telefonisch contact onderhouden. Ouderen die een vraag om ondersteuning hebben of 
behoefte hebben aan contact kunnen telefonisch contact opnemen met hun ouderenbezoeker of de 
predikant. Op de ouderenfolder staat het telefoonnummer van uw vaste bezoeker.  
 
Natuurlijk kunnen anderen ook telefonisch contact opnemen met de predikant of iemand van de 
werkgroepen pastoraat op diaconie. Ook de predikant zal zijn huisbezoeken zoveel mogelijk 
beperken. In plaats daarvan zal hij u bellen of schrijven. Bel gerust ook zelf als u iets wit vragen of 
vertellen.  
 
We merken dat er ondertussen onderling al veel gebeurt in de ondersteuning van mensen die hulp 
nodig hebben. Dat geeft vertrouwen dat we er met elkaar uitkomen. 
 
Vergaderingen en bijeenkomsten  
Alle vergaderingen en bijeenkomsten worden vanaf nu afgelast. Het moderamen, de kerkenraad en 
de werkgroepen komen dus niet meer bij elkaar om te vergaderen. Urgente zaken kunnen aan het 
moderamen voorgelegd worden en zullen telefonisch of per mail besproken worden.  
 
Helaas wordt dus ook de vrijwilligersdag van 4 april afgelast. We hopen u op een later moment onze 
waardering te laten blijken voor al het werk dat u doet.  
 
Klokken luiden: “Klokken van hoop en troost”  
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, 
roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur 
de kerkklokken te luiden. Wij ondersteunen dit initiatief. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ 



kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook 
roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor 
wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 
Op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur zullen de klokken van de 
Stefanuskerk geluid worden als teken van hoop. 
 
kerk open op zondag 
De openstelling van de Stefanuskerk op zondag na de dienst blijft gehandhaafd. Voor ieder die 
behoefte heeft aan plek om stil te zijn, een gebed te bidden, een intentie voor de voorbeden in de 
voorbedenbus te doen, een lied te zingen of zomaar wat te mijmeren. Wees welkom! 
 
deze brief 
Deze brief wordt digitaal verspreid, maar misschien kent u mensen bij u in de buurt die geen 
smartphone of computer hebben en wel geïnteresseerd zijn in deze brief. Wilt u dan zo vriendelijk 
zijn de brief te printen en bij hen door de brievenbus te doen?  
 
vervolg 
We proberen u waar mogelijk op de hoogte te houden via onze website www.damsterboord.nl. 
Ook zal de nieuwsbrief met enige regelmaat toegestuurd worden. Ontvangt u die nog niet en stelt u 
dat wel op prijs, wilt u dat dan melden de predikant, janwilts@damsterboord.nl. Ook via de 
kerkbladen houden we u op de hoogte. 
 
 
 
afsluitende woorden 
In deze periode kunnen we niet met elkaar verbonden zijn zoals we dat gewend zijn, in een 
ontmoeting, met een krachtige handdruk, het samen in de kerk vieren, een goed gesprek in de kring. 
Dat missen we - allemaal. We hopen dat onze onderlinge band met de voorgestelde maatregelen ook 
in deze periode warm en betrokken kan blijven - tot eer van elkaar en tot eer van God. 
 
“Let een beetje op elkaar” zei premier Rutte in de televisietoespraak van 16 maart en daarin horen 
we ook het Bijbelse woord uit de lezing van afgelopen zondag 15 maart, Romeinen 15 vers 2: “Laat 
ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is”. Zo 
heeft Paulus de menswording van God in Christus verstaan en het heil dat daaruit voortvloeit vurig 
gedeeld met de ontvangers van zijn brief in Rome en daarna wereldwijd. Mogen wij in dat spoor 
verder gaan. 
 
 
Wij wensen u allen vrede en goede moed toe - 
met zegen, 
 
 

namens het moderamen van de kerkenraad, 
Annie van Dam, voorzitter, 

Jan Wilts, predikant. 

http://www.damsterboord.nl/
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