Nieuwsbrief Damsterboord – kerkomroep en meer
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor een paar punten.
1. kerkomroep
Bij het online uitzenden van de ochtendgebeden op zondagmorgen doen zich tot nu toe twee
problemen voor. Het ene probleem is dat het moeilijk kan zijn om op zondagmorgen rond half tien
verbinding te krijgen met de website van kerkomroep. De website van kerkomroep is dan overbelast.
Van sommige mensen horen we dat ze zomaar verbinding hebben, van anderen dat het ook na
meerdere pogingen niet lukt om verbinding te leggen. We hebben gehoord dat de organisatie van
kerkomroep aan het werk is met dit capaciteitsprobleem. Blijf het gewoon proberen en lukt het niet,
kies dan een ander tijdstip.
Met een tweede probleem werden we afgelopen zondag 29 maart geconfronteerd. Toen kregen we na
23 minuten een foutmelding in de kerk en werd de “andere kant” van de verbinding verbroken: die
tussen de Stefanuskerk en de kerkomroep. Ook dit lijkt een capaciteitsprobleem. Dankzij onze
webmaster hebben we toen snel op onze eigen website (dat is www.damsterboord.nl) een bericht
kunnen plaatsen en ook de tekst van het gebed als pdf aan onze website toegevoegd. Als er zo’n
onvoorzien probleem is, dan proberen we u zo snel mogelijk via onze eigen site te informeren. Verder
gaan we vanaf nu ook een eigen geluidsopname van de vieringen maken. Mocht het nodig zijn, dan
kunnen we die altijd na afloop op onze eigen site zetten.
Misschien ten overvloede: de liturgie met alle liederen en de schriftlezing vindt u altijd een paar dagen
voor de viering op de website van Damsterboord (die staat dus niet op de website van kerkomroep,
maar op onze eigen website).
2. PKN
We wijzen u ook op de website van de PKN – daar is een gedeelte aan corona gewijd en u kunt er
ook de “dagsluitingen” met Jacobine Geel die dagelijks op tv worden uitgezonden terugzien, evenals
de zondagmorgenviering die vanuit de PKN op de tv verzorgd wordt. En verder alle andere landelijke
PKN-nieuws: https://www.protestantsekerk.nl/. Ook de PKN-classis Groningen-Drenthe informeert u
over het kerkelijk leven in deze tijd: https://www.classisgroningendrenthe.nl/index.php/nieuws-m-b-tcorona .
3. weblog
Op dinsdag en vrijdag verschijnt op onze eigen site een kort stukje om even bij te mijmeren. We
proberen het wat lichtvoetig te houden. Kijk en lees en mijmer! (De oude bijdragen vindt u hier:
https://damsterboord.nl/voor-elkaar/in-t-licht/ )

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden we dat op onze website: https://damsterboord.nl/
alle goeds gewenst voor u en de uwen,
hartelijke groet,
ds. Jan Wilts.

Dit is de 93e 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)

