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handreiking 
onderwerp de kerkdienst thuis 
datum  18 maart 2020 
van  Jan Wilts 

janwilts@damsterboord.nl 
050.2808863 

 
Deze handreiking is bedoeld voor wie thuis de kerkdienst meeviert in de periode dat we 
vanwege het coronavirus de kerkgang moeten beperken. 
 
 
 

data en tijd 
We rekenen er nu op dat op de volgende zondagen er een ochtendgebed van ongeveer 
een half uur vanuit de Stefanuskerk wordt uitgezonden. Voor elk ochtendgebed nodigen we 
acht mensen uit om naar de kerk te komen - daarnaast zijn er een organist, koster, cantor 
en voorganger aanwezig. De aanwezigen zullen in het koor van de kerk, op de groene 
bankjes, plaatsnemen. De organist bespeelt het harmonium in de kerk. 
 

22 maart; 29 maart, 5 april, 12 april (Pasen), 19 april -  
om 09.30 uur (’s ochtends) 

en op 
 
(witte) donderdag 9 april, (goede) vrijdag 10 april, (stille) zaterdag 11 april 

om 19.30 uur (’s avonds) 
 
U ziet dat ook de Goede Week voor Pasen en het Paasfeest zelf in deze periode vallen. 
We zoeken naar een passende vorm om dit in de huidige omstandigheden juist in 
verbinding met elkaar te kunnen vieren. De kerkomroep speelt daar een centrale rol in. 
Over het vervolg of over wijzigingen wordt u tijdig geïnformeerd via onze website. Het is 
raadzaam daar kort voor de dienst nog even op te kijken. 
 
 

kerkomroep 
De diensten uit de Stefanuskerk worden uitgezonden via de website van kerkomroep:  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 
 
Het kan zijn dat de website van kerkomroep overbelast is - er wordt in deze periode veel 
gebruik van gemaakt. Probeer dan opnieuw verbinding te maken. Het kan dan ook zijn dat 
u even moet wachten. Omdat met name 10.00 uur een drukke tijd is, hebben we ervoor 
gekozen om om 9.30 uur te beginnen. We hopen daarmee problemen met de site van 
kerkomroep grotendeels te voorkomen. 
 
 

liturgie 
de liturgie vindt u een paar dagen voor de uitzending op 

https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/  
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thuis meevieren 

Thuis vieren - hoe kunt u meedoen?  
Het begint met de voorbereiding.  

* Kies een plek in uw huis waar u niet teveel afgeleid wordt door andere zaken.  
* U kunt ervoor kiezen de telefoon op stil te zetten.  
* Zet op die plek uw tablet of laptop klaar - zoek de website van kerkomroep op. 
* Leg op die plek uw liedboek klaar en een geprinte liturgie (die haalt u van onze 

website, zie boven).  
* U kunt ook een kaars klaarzetten, een waxinekaars of een andere kaars en een 

aansteker of lucifers. U kunt de kaars van tevoren aansteken, maar u kunt hem ook 
aansteken op het moment dat in de dienst de tafelkaarsen aangestoken worden. Als 
u dat veiliger vindt, kunt u een elektrisch kaarsje gebruiken. 

* Als u op zondagochtend meeviert, schakelt u tegen half tien in. U kunt er uiteraard 
voor kiezen op een later tijdstip mee te vieren. 
 

Dan begint het ochtendgebed. 
* Ieder, thuis of in de kerk, wordt welkom geheten. 
* De tafelkaarsen worden aangestoken, u kunt in dit moment ook uw eigen kaars thuis 

aansteken. 
* Bij het zingen kunt u meezingen, of meelezen, de liederen worden ook duidelijk 

aangekondigd. 
* Bij het bidden kunt u het Onze Vader meebidden zoals we dat met elkaar gewend 

zijn. 
* Het ochtendgebed wordt met een zegenbede afgesloten, u kunt uw handen daarbij 

open houden 

 
u kunt ze ook open met de palmen omhoog op uw knieën leggen of op uw tafel. 

* De zegenbede wordt besloten met een gesproken “Amen”; daarmee is het 
ochtendgebed beëindigd. 

 

Rondom het ochtendgebed zijn er nog een paar aandachtspunten. 
* De collecte. 

U bent van harte uitgenodigd eenmalig een bedrag voor alle diaconale 
collecten in deze periode over te maken op de bankrekening van de diaconie. 
De diaconie zal de ontvangen gaven dan verdelen over de voorgenomen 
collectedoelen. Het bankrekeningnummer van de diaconie van Damsterboord 
is: NL 28 INGB 0000847490. 

* de voorbeden 
Gebedsintenties kunt u per mail of telefonisch aan mij doorgeven. 

* alleen of samen vieren? 
Met inachtneming van elkaars gezondheidssituatie en de voorschriften van het 
RIVM kunt er mogelijk voor kiezen samen met enkele andere gemeenteleden 
het ochtendgebed thuis te vieren. 


