
Uit de kerkenraad, oktober 2020 

Ons eerste vergaderpunt was een bezinning op het begrip genade, aan de hand van enkele 

pagina’s uit de visienota “Van U is de toekomst” van de PKN. Een terugkerend begrip in deze 

nota. We deelden gedachten en gevoelens over dit begrip. Uiteenlopend van beladen met 

gevoelens van schuld en tekortschieten, willekeur - wie wel en niet genade ondervindt - tot 

juist positief: accepterend en bemoedigend, je mag altijd opnieuw beginnen. Al bij al geeft 

dit begrip ons niet direct handvatten om verder te gaan, die vinden we meer in 

dankbaarheid en vooral liefde. 

 

In september hadden de kerkenraad, het pioniersteam en de pioniersbegeleider van de PKN 

een laatste overleg over het pioniersplan en de begroting van Overstag. Na nog enkele 

wijzigingen kunnen we nu melden dat de kerkenraad het pioniersplan van Overstag heeft 

goedgekeurd. De werving voor een kerkelijk werker wordt dan ook gestart.  

Informatie over de vacature kunt u hier vinden: https://damsterboord.nl/voor-de-

wereld/pioniersteam/ 

Aansluitend aan de dienst van 11 oktober zal het plan besproken worden met de 

gemeenteleden in de kerk en thuis via de kerkomroep. 

 

Het werkplan 2020-2022 van de Werkgroep Eredienst is goedgekeurd; dit is te vinden op 

onze website: https://damsterboord.nl/onze-gemeente/eredienst/ 

 

Hetzelfde geldt voor de begroting 2021 van de Diakonie:  https://damsterboord.nl/anbi/ 

 

Ook Damsterboord is op grond van de AVG (Algemene Verordening Privacybescherming) 

verplicht om een privacyverklaring op te stellen en te publiceren. 

Deze verklaring is nu helemaal klaar, ze staat onderaan op de homepage van onze website 

en u kunt haar hier lezen.  

 

We zijn erg verheugd, dat een aantal mensen bereid gevonden is om ambtsdrager of 

werkgroeplid te worden, dat is zeer bemoedigend. We zullen dat binnenkort aan u 

voorleggen, waarna hun bevestiging volgt. Maar daarmee zullen nog niet alle vacatures 

vervuld zijn, dus blijven we U uitnodigen: meld U aan of draag iemand voor. 

 

Evenals voorgaande jaren zal de Stefanuskerk op 2 november a.s. – Allerzielen – open zijn. 

Dan kunnen mensen binnenlopen om een kaarsje aan te steken, stil te zijn of naar muziek te 

luisteren. Enkele gastvrouwen van de werkgroep Pastoraat zullen aanwezig zijn. 

 

Corona blijft onze aandacht vragen en beperken, maar we blijven zoeken naar manieren om 

toch verantwoord te kunnen vieren, ook de bijzondere diensten, zoals de gedachtenisdienst, 

advent en Kerst. 

 

          Gré Busz 
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