Nieuwsbrief Damsterboord: vieren in kerk en huis
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf (woensdag 22 december) is de aannemer bezig om de
ventilatiemogelijkheden van de Stefanuskerk te verruimen.
Daarmee rekening houdend en met de adviezen van de PKN, heeft het moderamen van
onze kerkenraad besloten dat onze kerkdiensten met een zeer beperkt aantal kerkgangers
door kunnen gaan, zoals we dat ook eerder in het jaar hebben gedaan. In de praktijk zal dat
betekenen:
1. dat we met enige soepelheid tussen de vijf en de tien kerkgangers welkom kunnen heten
in de kerk tijdens de diensten;
2. dat als er meer aanmeldingen zijn we in overleg met de aangemelden in Kerkenheem een
tweede vierplek zullen inrichten waar vijf mensen samen kunnen meevieren;
3. dat het koffiedrinken binnen vervalt – een alternatief voor het koffiedrinken wordt
onderzocht, tips welkom;
4. meezingen van kerkgangers zeer beperkt zal zijn;
5. de liturgische vorm die van het ochtendgebed zal zijn met cantor, organist, lector en
predikant;
6. alle geldende richtlijnen van geen hoestklachten, mondkapje en afstand onverkort van
kracht blijven.
De komende vieringen zijn:
vrijdag 24 december, kerstvooravond, 16.00 uur (en niet om 20.30 uur)
zaterdag 25 december, eerste kerstdag, 10.00 uur
zondag 26 december, tweede kerstdag, naamdag van Stefanus, 10.00 uur
Het aantal aanmeldingen voor de beide kerstdagen overschrijdt inmiddels het aantal
plaatsen, op 26 december is nog wel ruimte.
Aanmelden kan. Doe dat gerust.
Een klein comité bestaande uit Gré Busz (werkgroep eredienst), Reinder de Jager (koster)
en Jan Wilts (predikant) zal de aanmeldingen evenwichtig over de zondagen verdelen.
Als u kunt komen, krijgt u een uitnodiging – en als dat niet kan krijgt u een verzoek om thuis
online mee te vieren.
Aanmelden voor de Stefanuskerk (zondag 26 december, zondag 9 januari en daarna – 10.00
uur): aanmelding-dienst@damsterboord.nl
Aanmelden voor de Emmaüskerk ook weer van kracht (zondag 2 januari 2022 – 11.15
uur): reserveren.walfried@hildegardparochie.nl
Thuisvieren kan ook: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
We gaan ervanuit na de hapering van afgelopen zondag (toen ineens weer veel mensen in
Nederland van kerkomroep gebruik maakten) de verbinding weer helemaal goed werkt.
open kerk op 25 en 26 december
En verder: de noabers hebben de kerk versierd, onze commissie “open kerk” heeft kerstcd’s
geselecteerd en verhalen gekozen die voor u afgespeeld worden en klaarliggen op de beide
kerstdagen. Na de diensten van eerste en tweede kerstdag zal de kerk open zijn. Loop
gerust naar binnen, houdt u aan de preventiemaatregelen (mondkapje, geen klachten), pak
een verhaal van de stapel, of een tijdschrift, neem plaats in een bank en richt uw aandacht
op kerst of mijmer wat.

Namens het moderamen en de werkgroepen pastoraat en eredienst: gezegend kerstfeest en een
hartelijke groet voor u allen,
Jan Wilts
Dit is de 130e 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.)

