
Nieuwsbrief Damsterboord: rondom de 
ochtendgebeden 

 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden. 
 
De werkgroep eredienst heeft de resultaten van de enquête naar onze ochtendgebeden 
geëvalueerd. Er zijn maar liefst 41 reacties binnengekomen. In onze kerkbladen en op de 
website leest u binnenkort meer over ons vervolg met de enquête. 
 
In deze nieuwsbrief willen we alvast een paar belangrijke punten aan u voorleggen. 
 
avondmaal 
Op Paasmorgen vieren we zowel thuis als in de kerk het avondmaal. Te zijner tijd volgt een 
handreiking over hoe u mee kunt vieren. 
 
zondagsliturgie 
De zondagsliturgie wordt uitgebreid met een extra pagina met berichten over Damsterboord 
en de kerkdiensten. Die pagina maakt deel uit van zowel de geprinte als de digitale liturgie, 
en is ook afzonderlijk in te zien op onze website – voor wie geïnteresseerd is. De extra 
pagina heet: ”van zondag tot zondag”. Hier vindt u de rubriek op onze website:  
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/ - onder de liturgie van 14 maart. 
En ook op de homepage onder ‘Laatste Nieuws”. 
 
kerkdienst samen voorbereiden 
Op dinsdag 16 maart, 11.00 uur- 11.45 uur, kunt u meedoen in een Microsoft-Teams 
bijeenkomst om samen voor uit te blikken en van gedachten te wisselen over het 
ochtendgebed van 21 maart. Dat is een proef, om te kijken of er belangstelling voor bestaat. 
Als er belangstelling is, zal ik het vaker aanbieden. Dan kunnen we ook naar een vast tijdstip 
zoeken. Als u wel mee zou willen doen, maar liever op een avond of een ander tijdstip 
overdag, mail me dan gerust, dan zal ik daar rekening mee houden. 
Vooralsnog is de voorbereiding beperkt tot een gesprek over de schriftlezing. Op 21 maart is 
dat: Johannes 12, 20-33. Dit kunt u thuis alvast een keer rustig lezen ter voorbereiding. We 
volgen ongeveer de werkwijze die ik ook met de voorbereiding van de oecumenische 
diensten volg. 
Zo kunt u meedoen (Microsoft Teams open vanaf 10.50 uur): Klik hier om deel te nemen aan 
het gesprek. 
 
Graag tot zondag! Thuis of in de kerk, 
namens de werkgroep eredienst, een hartelijke groet voor u allen, 
ds. Jan Wilts 
 
 
Dit is de 114e 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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