Nieuwsbrief Damsterboord: aanmelding
kerkdiensten
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
Met ingang van zondag 23 mei – Pinksterzondag – versoepelen we de regels voor het
bijwonen van de ochtendgebeden in de Stefanuskerk.
Er zijn twee wijzigingen. Het maximumaantal van 10 kerkgangers wordt opgeheven. En we
gaan weer alleen met persoonlijke aanmelding werken. Een aantal van u had aangegeven
op een willekeurige datum uitgenodigd te willen worden. Die uitnodigingenlijst vervalt. Als u
wilt komen, meldt u dan aan.
Puntsgewijs
1. Vanaf zondag 23 mei kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst bij wilt wonen via
aanmelding-dienst@damsterboord.nl .
2. U wordt verzocht uw aanmelding via dit mailadres te doen; alleen wie niet over e-mail
beschikt, kan bellen met de kosterstelefoon: (06) 50589117
3. U kunt zich voor één of voor meer kerkdiensten tegelijk (maximaal voor een
kalendermaand) aanmelden
4. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk donderdagavond 18.00 uur
5. In de loop van vrijdag of zaterdag ontvangt u een bevestiging met bijbehorend protocol
6. De landelijke preventiemaatregelen blijven onverkort van kracht, ook als u ingeënt bent
Van de 30 banken in de Stefanuskerk zijn er 15 open. Die 15 banken kunnen alle bezet
worden, maar elke bank slechts door personen uit één huishouden. Het minimum per bank is
dus één – het maximum per bank hebben we op twee personen uit één huishouden gesteld
(of drie als een kind tot 12 jaar meekomt). In de banken zit ieder zo dicht mogelijk bij de
muur. Als er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is, kunt u gevraagd worden thuis mee te
vieren en op een volgende zondag de kerk te bezoeken.
Het is weer verantwoord om - bij goed weer! -buiten op het plein achter Kerkenheem na de
dienst koffie te drinken. Ook daarbij blijven de preventiemaatregelen gelden.
Pinksterzondag – dan vieren we dat wij mensen aangestoken kunnen worden met een vurig
verlangen naar vrede en recht – met verlangen naar de geest van Christus die God met
mensen verbindt.
Dat vieren we vrolijk en opgewekt met het delen van brood en wijn. Onze koster geeft het
niet op: wat met Pasen niet lukte hopen we nu wel voor elkaar te krijgen: een
beeldverbinding via een YouTubekanaal. Daar kunt u dan zonder wachtwoord verbinding
mee zoeken.
Meer nieuws over de pinksterviering en de beeldverbinding leest in een nieuwsbrief die
volgende week komt.
namens het aanmeldingsteam,
een hartelijke groet,
ds. Jan Wilts.
Dit is de 117e 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.

