Nieuwsbrief Damsterboord – brief van het
moderamen
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
Het moderamen is gisteren bij elkaar geweest om de lijnen voor de komende tijd uit te
zetten.
We hebben daarover een brief opgesteld voor ieder die zich bij Damsterboord betrokken
weet.
Die brief vindt u in de bijlage. U vindt daarin alle belangrijk informatie.
Als het kan, wilt u de brief dan delen met gemeenteleden in uw buurt die geen –email
gebruiken?

Een hartelijke groet voor u allen,
- mede namens Annie van Dam ds Jan Wilts.
Dit is de 90e 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)

Nieuwsbrief Damsterboord – kerkdiensten en kerk
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
Met de gemeentebrief van gisteren hebben we u op de hoogte gesteld van een aantal
veranderingen in deze coronatijd.
De grootste verandering is dat we onze kerkdiensten niet samen in de Stefanuskerk kunnen
vieren. Daarom hebben de opzet van de kerkdiensten gewijzigd.
Daar wil ik met deze nieuwsbrief nog een keer aandacht voor vragen.
We komen in maart en april met een kleine kring van mensen elke zondagochtend in de kerk
samen voor een korte viering. Die viering wordt rechtstreeks op kerkomroep uitgezonden en
begint om half tien. Zo kunnen we thuis met onze kerk, in het samen vieren, verbonden zijn.
Voor de tijd van half tien is gekozen omdat we gemerkt hebben dat rond tien uur de website
van kerkomroep zwaar belast is.
Voor wie thuis mee wil vieren heb ik een korte handreiking samengesteld – we hopen dat u
daar wat steun aan heeft. Die handreiking is als bijlage bij deze mail gevoegd.
We zijn ook wel benieuwd om te horen hoe het werkt voor u: thuis meevieren. Laat het
gerust weten, ook als u tips heeft voor aanpassingen.
Onze kerk 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 kwart over tien. 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.
in het kort
kerkdienst voorlopig dienst van ongeveer een half uur op zondag om half tien – te volgen
via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
liturgie
staat vóór elke zondag op de website
kerk open
na de dienst de hele zondag

Verder werd ik nog attent gemaakt op het platform #nietalleen. Daar kunt u hulp aanbieden
of aanvragen.
Zodra er iets verandert, komt dat op onze website: https://damsterboord.nl/
alle goeds gewenst,
hartelijke groet,
ds Jan Wilts.
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