
Nieuwsbrief Damsterboord:  
enquête, ochtendgebeden, wakes, Overstag 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
Heil en zegen, voor alle lezers en wie hen lief zijn!  
 
enquête over de ochtendgebeden 
Op onze website staat een enquête die u online kunt invullen. De enquête, die anoniem is,  
gaat over de ochtendgebeden zoals we die sinds maart 2020 vieren, in de kerk en via de 
kerkomroep thuis. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en stellen het zeer op prijs als u de 
moeite wilt nemen om de enquête in te vullen. De resultaten komen terecht bij de werkgroep 
eredienst en aan de hand van de antwoorden zullen we kijken wat er anders kan of moet en 
wat kan blijven zoals het is. U vindt de enquête als u deze link aanklikt:  
https://damsterboord.nl/onze-gemeente/nieuwsberichten/enquete-2020-2021/ 
 
ochtendgebeden op zondag 
De ochtendgebeden op zondagmorgen kunnen online gevolgd worden: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 - u hoeft op de website van kerkomroep de 
inlogknop niet te gebruiken, u kunt meteen de dienst van uw voorkeur aanklikken. Een 
beperkt aantal mensen (ongeveer 10) kan in de kerk een plaats vinden. Als u in de kerk de 
kerkdienst wilt meevieren, geeft u zich dan vóór vrijdag (!) op via aanmelding-
dienst@damsterboord.nl – u krijgt dan op tijd bericht of er plaats is voor u. 
 
vluchtelingenwakes 
In december hebben we elke woensdagavond een korte wake gehouden om onze aandacht 
bij de vluchtelingen op de Griekse eilanden wakker te houden. Daar gaan we mee door.  
We zullen elke tweede woensdag van de maand een wake houden, te beginnen op 
woensdag 13 januari. 
We doen het ongeveer op dezelfde manier: een kaars wordt aangestoken, een korte tekst ter 
bezinning, een stilte van 500 seconden en we sluiten af met een gebed.  
De wakes duren ongeveer een kwartier. 
De kerk is open vanaf 19.20 uur. Kom gerust. We verwarmen de kerk niet op 
woensdagavond. Neem de bekende covidmaatregelen in acht. Opgave is niet nodig.  
Thuis meedoen kan goed, de teksten komen op onze website: 
https://damsterboord.nl/agenda/ U kunt de teksten alleen of samen in de huiskamer 
uitspreken en ook 500 seconden stil zijn (8 minuten en 20 seconden). Er zal geen verbinding 
met kerkomroep zijn. 
 
Missionair werker pioniersplek Arie-Pieter Schep 
We zijn verheugd te kunnen melden dat per 1 januari Arie-Pieter Schep als missionair werker 
is aangesteld voor de pioniersplek “Overstag”. Arie-Pieter Schep is afgestudeerd theoloog 
die het als een uitdaging ervaart juist buiten de kerk aan het werk te gaan. Er moesten nog 
heel wat formaliteiten afgewikkeld, maar dat is allemaal net voor 1 januari gelukt en Arie-
Pieter Schep is inmiddels zijn werk begonnen. Meer informatie hierover vindt u op onze 
website: https://damsterboord.nl/voor-de-wereld/pioniersteam/ 
 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet voor u allen, ds. Jan Wilts  

 
Dit is de 110e 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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