Nieuwsbrief Damsterboord: oogstdienst
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden
Met deze nieuwsbrief herinneren we u aan de oogstdienst van komende zondag.
zondag 26 september – oogstdienst, 10:00 uur Stefanuskerk
We zullen vieren dat de oogst ons geschonken wordt en dat we die in dankbaarheid aanvaarden.
We delen brood en wijn – dat kunt u zowel in de kerk als thuis meevieren. Voor wie dat thuis
meeviert, staat er een handreiking voor het avondmaal op onze website:
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-avondmaal-in-kerk-en-huis1.pdf . U kunt die het beste van te voren doornemen.
De schriftlezing is uit Marcus, hoofdstuk 4, vers 26-34 over een slapende boer en mosterdzaad –
de inzameling van de geldelijke gaven is voor de Voedselbank. U kunt dat overmaken op
rekening van de diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490, onder vermelding van “collecte
Voedselbank”.
zaterdag 25 september – inbreng houdbare producten voor de oogstdienst
Van 14.00-16.00 uur kunt u verpakte houdbare producten inleveren voor de Voedselbank – zoals
we dat jaarlijks doen voor de oogstdienst.
De diakenen begeleiden de inbreng van deze producten op een veilige wijze.
Verse en zelf-ingemaakte producten zijn welkom. De Voedselbank kan deze niet aannemen.
Wat binnenkomt kan in de carport gezet worden en na de dienst van zondag door
kerkbezoekers meegenomen worden. Voor zichzelf, maar ze kunnen het ook naar een ander
gemeentelid brengen, misschien bij iemand die u al een tijdje niet ontmoet hebt.
En viert u thuis mee, kom gerust nog even na afloop van de dienst achter Kerkenheem om
mee koffie te drinken en misschien ook iets van de oogst mee te nemen of weg te brengen.
En natuurlijk zingen we met elkaar na de dienst op het plein: het geliefde lied 718, “wat zijn
de goede vruchten”.
aanmelden!
U kunt zich aanmelden om de dienst in de kerk bij te wonen via aanmeldingdienst@damsterboord.nl . Er kunnen ongeveer 30 zitplaatsen in de kerk bezet worden.
We handhaven deze regel voorlopig vanwege de beperkte ruimte in ons kerkgebouw en de
beperkte ventilatiemogelijkheden.

Graag tot ziens, op zondag of in de week.
Namens de werkgroepen eredienst en diaconie: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,
Jan Wilts
Dit is de 124e 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.)

