
Nieuwsbrief Damsterboord: verruiming 
covidmaatregelen 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
In overeenstemming met de landelijke richtlijnen zullen we onze maatregelen voor het 
gebruik van de Stefanuskerk en Kerkenheem aanpassen. 
 
kerkdiensten 
Wat blijft? 
- aanmelden voor donderdag 18.00 uur: aanmelding-dienst@damsterboord.nl  
- mondkapje 
- met hart en ziel uitbundig, met stem en mond ingetogen, zingen (thuis alle vier uitbundig!) 
- anderhalve meter 
- in huis ( https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843 ) en kerk vieren we samen 
- en als eerste en laatste: we vieren het heil Gods voor deze wereld 
 
Wat verandert? 
- iets meer mensen in de kerk (tot ongeveer 20) 
- koffie na de dienst. 
 
komende zondag, 6 februari, oecumenische dienst, 10.00 uur Stefanuskerk 
De dienst is als vanouds voorbereid door een groep parochianen en gemeenteleden samen. 
We bogen ons over Lucas 5, 1-11, Simon die vis vangt en mensen voor het leven bewaart 
op uitnodiging van Jezus. We delen brood en wijn en vinden het fijn dat ook met elkaar te 
kunnen ontvangen.  
Thuis kan dat ook met brood en wijn. Zie de Rotonde van deze week of surf naar onze 
website. Daar vindt u: 
1. een blad met suggesties om thuis een vierplek in te richten: https://damsterboord.nl/wp-
content/uploads/2021/03/Handreiking-thuis-meevieren.pdf  
2. een blad met suggesties om thuis het delen van brood en wijn mee te vieren, 
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-avondmaal-in-kerk-en-huis-
1.pdf   
3. vanaf de vrijdag voorafgaand: een volledige liturgie, 
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/  
 
We hopen dat het een inspirerende oecumenische dienst mag worden, samen gevierd met 
brood en wijn en met de mooie muziek die Gerard van Reenen en Femke van Reenen 
samen zullen spelen op orgel en viool. En ook dat klinkt in de kerk, in Kerkenheem en in 
huis. 
 
vergaderingen en gespreksgroepen 
We starten de groepsbijeenkomsten weer op – na overleg met de leden van elke groep. 
Deelnemers hebben inmiddels een mailtje van me ontvangen of krijgen dat binnenkort. 
Vergaderingen in Kerkenheem zijn ook weer mogelijk, met inachtneming van de bekende 
covidvoorschriften. De eerstkomende vergadering is die van de kerkenraad, komende 
donderdag, 3 februari. 
 
Namens het moderamen: een hartelijke groet voor u allen, 
Jan Wilts  

 
Dit is de 131e 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.  
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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.) 

 


