
Nieuwsbrief Damsterboord: oogstdienst 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
Met deze nieuwsbrief willen we u herinneren aan de oogstdienst van komende zondag. 

 
zondag 18 oktober – oogstdienst, 10:00 uur Stefanuskerk 
We zullen vieren dat de oogst ons geschonken wordt en dat we die in dankbaarheid aanvaarden.  
Omdat we geen “oogst” mee kunnen nemen, deze oproep: als u wilt, stuurt u dan via mijn 
mailadres (janwilts@damsterboord.nl) een éénregelig antwoord op de vraag: “noem iets wat u 
dankbaar maakt”?  
Wilt u dat uiterlijk woensdag 14 oktober opsturen (ik bereid de kerkdienst doorgaans op 
donderdag voor). 
Ik print de reacties en knip het blad in strookjes en verzamel die in een schaal. Dan vraagt dat 
geen geloop in de kerk. Ik probeer de eenregelige “dankbaarheden” een plek te geven in ons 
oogst-ochtendgebed. 
De schriftlezing is uit Matthéüs, hoofdstuk 15, vers 32-39.  
 
zaterdag 17 oktober – inbreng houdbare producten voor de oogstdienst en wandeling 
Van 14.00-16.00 uur kunt u verpakte houdbare producten inleveren voor de Voedselbank – zoals 
we dat jaarlijks doen voor de oogstdienst. Verse producten zijn dit jaar niet toegestaan. De 
diakenen begeleiden de inbreng van deze producten op een veilige wijze. 
 
En om 15.00 start een gesprekswandeling met het thema “Lucht en leegte”. De wandeling heeft 
Kerkenheem als vertrekpunt – aanmelding verplicht. Voor meer informatie zie onze website: 
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2020/09/Gesprekswandeling-17-oktober-2020.pdf 
En wie weet kunt u het mooi combineren: iets meenemen voor de Voedselbank en meedoen aan 
de wandeling! 
 
aanmelden! 
We weten het en het blijft gelden: meld u aan – voor elke dienst die u wilt meevieren in de kerk: 

aanmelding-dienst@damsterboord.nl . 
Voor wie naar de kerk komt: wilt u uw eigen Liedboek meenemen? (helaas niet om te zingen, 
maar om de liederen mee te kunnen lezen). 
 
Graag tot ziens, op zondag of in de week. 
 
 
Namens de werkgroepen eredienst en diakonie: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen, 
Jan Wilts  

 
Dit is de 103e 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.) 
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