
Nieuwsbrief Damsterboord: kerstdiensten 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
Kerst. Dat vieren we. Anders dan anders. Maar we vieren het. 
Dat redding begint bij een weerloos kind. 
 
kerstavond: 20.30 uur Stefanuskerk 
kerstochtend: 10.00 uur Stefanuskerk 
 
In de kerk kan een beperkt aantal mensen een plaats vinden. Vanaf komende zondag (20 
december) is dat aantal lager dan u gewend bent. 
Op kerstavond denken we dat te verdelen tussen Damsterboorders en noabers. Thuis 
meevieren kan via de kerkomroep. 
Op kerstmorgen gaan de kinderen voor. Er is een prachtig herdersverhaal en een cadeautje 
voor elk kind dat komt. 
En de muziek: zowel op kerstavond als kerstmorgen zingen onze cantors ieder een aria uit 
Messiah van Händel. Helmer Roelofs op kerstavond en Henk van Dijk op kerstmorgen. Op 
kerstmorgen bespeelt Femke van Reenen de kerstfluit bij het orgel dat door Gerard van 
Reenen bespeeld wordt. 
 
Er is maar één manier om het goede aantal mensen in de kerk te kunnen herbergen en dat 
is dat u zich aanmeldt. Dan maken we een afweging en proberen tot een eerlijke verdeling te 
komen. Als u zich niet aanmeldt dan kunnen we ook niet weten of u in de kerk zou willen zijn. 
Dus meld u aan, met het risico dat u te horen krijgt dat er toch geen plek in de “herberg” is – 
u bent dan op deze avond niet de enige. 
 
We houden het aantal echt beperkt (maximaal één huishouden per bank en alleen aan de 
muurzijde) en doen alles coronaproof en binnen de richtlijnen van de PKN. Dat betekent: 
handen ontsmetten, mondkapje dragen terwijl u naar uw plaats gaat en het daar pas afdoen. 
Anderhalve meter en zo meer. U bent dat gewend. Onze koster Reinder de Jager wijst de 
plaatsen aan. 
 
We ontvangen uw aanmelding voor de kerstavond en de kerstochtenddienst graag uiterlijk 
dinsdag 22 december. 
En hoe dan ook, we vieren samen: thuis en in de kerk! 
 
En verder: de kerk is open: eerste en tweede kerstdag en zondag 27 december, de hele 

middag. Op de achtergrond sfeervolle kerstmuziek (cd), voor iedere bezoeker ligt een 

kerstverhaal klaar. Loop in, loop uit – ga even zitten en mijmer, kijk rond, vindt rust. Welkom. 

Over het vervolg na kerst wordt u later geïnformeerd. 
 
Namens de werkgroep eredienst: een blij kerstfeest, onderweg of thuis! 
Jan Wilts  

 
Dit is de 109e 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.) 
 

 


