Nieuwsbrief Damsterboord –
afgelasting kerkdienst 15 maart
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

De Protestantse Kerk in Nederland adviseert in lijn met de adviezen van het RIVM alle
bijeenkomsten, dus ook kerkdiensten, met meer dan 100 deelnemers af te gelasten. De
classis Groningen-Drenthe gaat voor onze kerkprovincie – waar op veel plaatsen ook
kleinere groepen samenkomen – een stap verder en adviseert alle kerkdiensten af te
gelasten. Daar zijn verschillende redenen voor, maar de classis ziet het ook als een gebaar
van solidariteit met elkaar. Wij volgen dit advies.
Dat betekent dat komende zondag de kerkdienst in Noorddijk niet doorgaat.
Over de periode daarna ontvangt u volgende week een nieuwe nieuwsbrief. Houdt ook onze
website in de gaten: www.damsterboord.nl
Maar er is wel een alternatief.
Vanuit onze kerk zal om tien uur een kort ochtendgebed worden uitgezonden. Ik zal dat
ochtendgebed in aanwezigheid van enkele kerkenraadsleden leiden.
U kunt daarop afstemmen via “kerkomroep.nl”. Zo kunnen wij dan toch verspreid een
vierende gemeenschap met elkaar vormen.
Er komt een nieuwe liturgie voor komende zondag. Die zult u vóór zondag op de website
vinden. Daarmee kunt u thuis de liederen in uw Liedboek opzoeken.
Ieder mag zich van harte uitgenodigd weten om zo mee te vieren, te bidden en te zingen.
zondag 15 maart

10.00 uur ochtendgebed vanuit de Stefanuskerk
U bent welkom op kerkomroep.nl mee te vieren – de kerk
zelf is gesloten

ga naar
liturgie

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/

Een gezegende zondag gewenst en een hartelijke groet voor u allen,
- mede namens onze voorzitter Annie van Dam Ds. Jan Wilts.
Dit is de 89e 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)

