
Nieuwsbrief Damsterboord: Overstag-team 
uitgezonden – met correctie 

 
 
Afgelopen maandag ,14 september, heeft u onderstaande Nieuwsbrief ontvangen. Helaas is 
daar 1 klein foutje ingeslopen. 
De link naar ‘Thuis kijkend en luisterend meevieren via You Tube?’ was niet de juiste. 
Hierbij nogmaals de Nieuwsbrief, nu met de goede link. 
 
Na een periode van voorbereiding is op 1 januari van dit jaar Arie-Pieter Schep aangesteld als 
nieuwe en betaalde kracht binnen het pioniersteam van vrijwilligers.  
Dat team heeft onderzocht hoe de presentie van wat ons ter harte gaat in kerk en geloof in de 
wijk Lewenborg gevonden en gedeeld kan worden.  
Het is een team van mensen uit verschillende kerken die vanuit Damsterboord op weg gezonden 
zijn en worden. Het team werkt binnen de kaders van de pioniersplekken van de PKN en bestaat 
uit: Jolanda Boekhout, Annie van Dam, Judith Koopman, Arie-Pieter Schep en Isaäc Wolters. 
 
Graag hadden we het moment dat Arie-Pieter Schep is aangesteld gekozen om het hele team 
vanuit een kerkdienst uit te zenden.  
Maar gezien de coronaomstandigheden van de eerste helft van dit jaar hebben we dat niet 
gedaan. 
Komende zondag, 19 september, 10:00 uur, dan is het zover. Dan wordt het hele team 
uitgezonden. Het hele team, dus niet alleen Arie-Pieter Schep. 
 
We vieren dat in een ochtendgebed in onze Stefanuskerk, zoals we dat de laatste anderhalf jaar 
gewend zijn. We hebben gekozen voor de klassieke evangelielezing voor deze zondag, Marcus 
9, vers 30-37, over het worden en ontvangen van de minste. Arie-Pieter en ondergetekende 
hebben samen de liturgie voorbereid en zullen de overweging ook samen houden. 
 

o In de kerk meevieren? aanmelding-dienst@damsterboord.nl 

o Thuis luisterend meevieren via Kerkomroep? https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843  

o Thuis kijkend en luisterend meevieren via YouTube? https://youtu.be/8OPKoDSRg2Q 

o Neem de liturgie erbij als u thuis meeviert. Liturgie opzoeken? 

https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/ 

o Handreiking om thuis mee te vieren? 

https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-thuis-meevieren.pdf  

 
 
Namens de kerkenraad: graag tot ziens en een hartelijke groet voor u allen, 
ds. Jan Wilts. 

 
Dit is de 123e 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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