
Nieuwsbrief Damsterboord – kerkdiensten en kerk # 2 
 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
Opnieuw moeten we u van veranderingen op de hoogte stellen. Gisteravond kwamen uit de 
ministerraad nieuwe richtlijnen. De PKN geeft op grond daarvan het volgend advies 
 

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 
uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen.  
Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.  
Houd anderhalve meter afstand. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/) 
 
Het moderamen heeft al eerder aangegeven dat uiteraard de richtlijnen van het RIVM gevolgd 
worden en de adviezen die de PKN daarop baseert. Dat betekent dat vanaf nu de diensten 
zonder (kleine groep) kerkgangers worden gevierd. Alleen degenen die een taak hebben zijn 
aanwezig in de kerk: organist, lector, cantor, koster en voorganger. Zij zullen zeker de 
anderhalve meter afstandsregel in acht nemen. Zo lang het mogelijk is houden we dit vol.  
 ‘s Zondags om 9.30 uur. 
 
U kunt dus de diensten blijven volgen via kerkomroep.nl.  
Dat kan via de website van kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 . 
U kunt ook de app “kerkomroep” op uw tablet of smartphone downloaden. Als u dat gedaan hebt 
doorloopt u het menu – kies dan provincie Groningen en dan Groningen PKN Stefanuskerk en 
sla die op onder ‘Mijn kerken’. Op onze website staat ook een handreiking om thuis mee te 
vieren. 
 
Velen in Nederland maken nu gebruik van kerkomroep. Daarom kan het zijn dat de website 
overbelast raakt. Dan lukt het niet om de aansluiting van de Stefanuskerk op kerkomroep te 
bereiken. U kunt het dan een paar keer opnieuw proberen, of op een ander tijdstip.  
Een aantal mensen heeft gevraagd of er ook ingelogd moet worden. Dat hoeft niet. U kunt de 
inlogknop gewoon negeren en onder “Datum” de goede uitzending zoeken en dan op ‘luisteren’ 
klikken. 
 
Paus Franciscus heeft alle gelovigen wereldwijd opgeroepen morgen, 25 maart 2020, om 
12.00 uur het Onze Vader te bidden. Dat is een oproep die we van harte onderschrijven. En het 
is mooi dat de paus een liturgisch gebed kiest dat alle gelovigen verbindt. Ook de PKN beveelt 
aan om mee te doen. 
Ook morgen, woensdag, worden ’s avonds de klokken van de Stefanuskerk en vele andere 
kerken in Nederland weer geluid. Om 19.00 uur. 
 
De Stefanuskerk is elke zondag open voor wie de kerk wil bezichtigen of een moment van rust 
zoekt. Dat blijft wel zo. Als u het fijn de kerk binnen te lopen, kom dan gerust op zondag vanaf 
half elf. Tot het einde van de middag is dan de kerk open. U kunt er gaan zitten, mijmeren, 
bidden – er ligt een blad met gedichten en gebeden voor u klaar. Ook hier geldt: anderhalve 
meter afstand! 
 
Op onze website zijn we bezig een gedeelte in te richten met gedichten, mijmeringen, 
overdenksels, die wat licht in het donker kunnen brengen. Een soort blog. Er wordt aan gewerkt 
en het zal één dezer dagen klaar zijn. Er komt geregeld iets nieuws te staan. Houd het in de 
gaten. 
 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843


Ten slotte: we zijn benieuwd naar uw reacties op het thuisvieren – hoe gaat het, hoe beleeft u 
het? Laat het gerust weten, ook als u tips heeft voor aanpassingen. 
 
Zodra er iets verandert, komt dat op onze website: https://damsterboord.nl/ 
 
alle goeds gewenst voor u en de uwen, 
hartelijke groet, 
 
ds. Jan Wilts. 
 
 
Dit is de 92e 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) 

https://damsterboord.nl/

