
Nieuwsbrief Damsterboord: hulp op Lesbos 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
 

zondag 24 oktober: kerkdienst rond het vrijwilligerswerk van Joke Smit op Lesbos 
Van 30 oktober tot en met 7 november gaat Joke Smit met een team vrijwilligers aan de slag 
in een vluchtelingenkamp op Lesbos.   
Het team gaat dit doen vanuit de stichting “Because We Carry”; zie 
https://www.becausewecarry.org/ 
“Because We Carry” levert hulp met een aantal vaste medewerkers maar ook met wekelijks 
nieuwe teams vrijwilligers.  
Elke team zamelt geld in waarvan elke euro op Lesbos terecht komt voor bijvoorbeeld 
ontbijtpakketten en babyluiers. De reis en het verblijf betalen de vrijwilligers zelf. 
Zie ook onze website: https://damsterboord.nl/onze-
gemeente/nieuwsberichten/gemeenteberichten/ 
 
In de kerkdienst van 24 oktober zal Joke vertellen over haar voorgenomen reis.  
Joke en Jan (ondergetekende) zullen de dienst samen voorbereiden en vanuit onze kerk 
kunnen we haar gezegend laten gaan. 
Meld u gerust aan voor de dienst, om 10.00 uur in de Stefanuskerk. 
 
En verder: u kunt Joke en haar team ondersteunen door een bedrag over te maken op de 
rekening van de diaconie van Damsterboord ovv “Lesbos”: 
NL28INGB0000847490; fijn als u daaraan kunt bijdragen! 
 
maandag 25 oktober: pastorale toerustingsavond 
Op maandag 25 oktober vindt de uitgestelde pastorale toerustingsavond plaats. Het thema is 
“omgaan met emoties”. Zie ook de agenda op onze website: https://damsterboord.nl/agenda/  
Geef u gerust op als u wel eens een bezoek brengt en geïnteresseerd bent. Opgave bij Ellen 
Rigtering: edrigtering@hotmail.com 

 
covidprotocollen 

De covidprotocollen voor de Stefanuskerk en Kerkenheem zijn aangepast. Zie onze website: 
https://damsterboord.nl/onze-gemeente/nieuwsberichten/gemeenteberichten/ . 
Onder meer is het dragen van mondkapjes niet meer nodig. Wel vragen we u zich te blijven 
aanmelden voor de kerkdiensten. 
De Stefanuskerk is een kleine kerk met beperkte ventilatiemogelijkheden – dat maakt dat we 
op dit moment (nog) niet met alle landelijke verruimingen mee kunnen gaan. 
U kunt zich aanmelden via aanmelding-dienst@damsterboord.nl. Er kunnen ongeveer 30 
zitplaatsen in de kerk bezet worden.  
 
 
Graag tot ziens, op zondag of in de week. 
 
Namens de werkgroepen diaconie en pastoraat: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen, 
Jan Wilts  

 
Dit is de 125e 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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