
Nieuwsbrief Damsterboord:  Paasbrief – 
kerkdiensten online 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
Van harte sturen we aan allen die zich betrokken weten bij Damsterboord een Paasbrief van 
de voorzitter van onze kerkenraad, Annie van Dam, en ondergetekende.  
Deze Paasbrief wordt digitaal verspreid. U vindt hem als bijlage bij deze nieuwsbrief en op 
onze website. 
We hebben een verzoek. Als u iemand in uw straat of buurt kent die geen gebruik maakt van 
internet, wilt u dan zo vriendelijk zijn de Paasbrief te printen en bij hem of haar door de bus 
te doen? Dat waarderen we zeer. 
 
Uit de reacties op het onlineochtendgebed van afgelopen zondag, 5 april, merken we dat 
het steeds beter lukt om op zondagochtend verbinding te krijgen. Als het erg druk is op de 
website van kerkomroep kan het toch nog zijn dat door overbelasting de verbinding niet 
gelegd kan worden. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld zondagmiddag of -avond, lukt het dan 
wel.  
We proberen de inhoud zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het onlinekarakter van de 
vieringen. Daarom hebben we het begin nog iets aangepast. Vijf minuten voor het begin van 
de dienst wordt in de Stefanuskerk de verbinding met kerkomroep ingeschakeld. De koster 
luidt dan de klok. Er ligt een microfoon in het portaal en u kunt thuis de klok horen. Daarna 
begint de organist te spelen tot het moment dat de voorganger de hoorders begroet (half 
tien).  
 
De liturgieën voor de Goede Week en Pasen staan inmiddels op onze website. Op de 
homepage ziet u het direct wel. We hopen thuis en in de kerk met elkaar te kunnen vieren. 
* avondgebed witte donderdag 9 april, 19.30 uur 
* avondgebed goede vrijdag 10 april,   19.30 uur 
* avondgebed stille zaterdag 11 april,  19.30 uur 
* ochtendgebed Paasmorgen zondag 12 april, 9.30 uur 
 
Nog een paar bijzonderheden over deze diensten.  
* De klokken luiden op goede vrijdag en stille zaterdag niet.  
* En ook branden de Paaskaars en de tafelkaarsen op goede vrijdag en stille zaterdag niet.  
* Op stille zaterdag staat er in de kerk wel een kleine schaal met drie waxinekaarsen die we 
als gebedskaarsen aansteken bij de voorbeden. Als u dat wilt, kunt u dat thuis ook doen. 
* Op Paasmorgen brandt de nieuwe Paaskaars in de kerk.  
 
En verder: zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden we dat op onze website: 
https://damsterboord.nl/ . En vergeet daar onze nieuwe rubriek “In ’t licht” niet! 
 
Een gezegend Paasfeest gewenst voor u en de uwen, 
met een hartelijke groet, 
 
ds. Jan Wilts. 
 
 
Dit is de 94e 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/

