
Nieuwsbrief Damsterboord: vieren in de kerk en 
thuis 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
Vanaf komende zondag 7 juni zijn er weer kerkgangers welkom in de kerk. Dat ‘welkom’ is 
echt helemaal welkom, ook al moeten we ons aanmelden en gelden er allerlei restricties.  
 
Volop welkom en het is niet het enige welkom. Er is nog een welkom – en dat is het welkom 
om thuis online via de kerkomroep mee te vieren. Zo blijft het de komende tijd: we vieren 
samen: een deel in de kerk en een deel thuis.  
Voor beide opties zijn goede redenen. En waar u ook voor kiest – het is één die ons met zijn 
adem bezielt. Zondag zingt onze cantor Helmer Roelofs de antifoon bij Psalm 87  
 
  …. Zend uw adem en wij worden herschapen, 

schenk aan de aarde een nieuw gezicht. 
     (antifoon B bij psalm 87- Liedboek 87A)
    

In de afgelopen maanden hebben we de waarde van een compacte kerkdienst, die thuis 
meegevierd kan worden, ontdekt. Mensen die thuis meevieren geven aan dat de online 
vieringen hen raken en bemoedigen. Dat is een groot goed.  
Daarom gaan we met deze kerkdiensten – die liturgisch vormgegeven zijn naar het 
getijdengebed of het ochtendgebed – door, met een aantal kleine aanpassingen.  
 
Alles op een rij: 
> vanaf zondag 7 juni: aanvangstijd: 10.00 uur 
 
Thuis vieren:  
> ga naar https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 -- u hoeft niet in te loggen: klik de 
datum van uw keuze aan; vanaf ongeveer 9.55 uur wordt in de kerk op zondag de verbinding 
naar kerkomroep aangezet – vanaf dat moment ziet u de datum en ook op uw scherm. 
> de liturgie vindt u hier: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/ 
> er is ook een vernieuwde handreiking beschikbaar op diezelfde pagina 
 
In de kerk vieren:  
> meld u aan voor een van de diensten in juni via het mailadres: aanmelding-
dienst@damsterboord.nl; of als u geen mail heeft via de kosterstelefoon: 06-50589117 – u 
krijgt dan een uitnodiging 
> neem goede nota van de voorschriften: https://damsterboord.nl/wp-
content/uploads/2020/06/protocol-1b-samenvatting-voor-kerkgangers-na-aanmelding.pdf 
> neem uw eigen liedboek mee – er zijn geen liedboeken in de kerk beschikbaar 
 
Voor meer informatie: bezoek onze website. In de rechterkolom van de homepage vindt u 
alle informatie over de kerkdiensten in de komende periode.  
De rubriek ‘In het licht’ is afgesloten. Maar al die mooie miniatuurtjes die daar zijn 
verschenen, kunt u nog een keer lezen: https://damsterboord.nl/voor-elkaar/in-t-licht/ . 
 
En komende zondag 7 juni hopen we vreugdevol te beginnen. Janny Wieringa zal dan 
bevestigd worden als ouderling; zij neemt het scribaat op zich. Samen kunnen we daarvan 
getuige zijn, thuis en in de kerk. 
 
Alle goeds voor u en de uwen, 
met een hartelijke groet, 
ds. Jan Wilts. 
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Dit is de 98e 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) 

 


