
Nieuwsbrief Damsterboord: kerkdiensten vanaf 
maart 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
 
We kunnen vanaf 1 maart een aantal versoepelingen voor het samenkomen in de 
Stefanuskerk en Kerkenheem doorvoeren. Het moderamen heeft daarover vergaderd. We 
heffen graag een aantal preventiemaatregelen op. Tegelijkertijd willen we zorgen dat aan 
een aantal voorwaarden voor een veilig klimaat voldaan is zolang het covidvirus rondgaat. 
Terwijl we een aantal preventiemaatregelen loslaten, doen we ook een beroep op ieders 
individuele verantwoordelijkheid. Blijf voorzichtig, houdt u ook aan de algemene adviezen 
van het RIVM en denk aan uw medekerkganger. We wegen in ons besluiten mee dat 
Kerkenheem goed geventileerd is en dat de ventilatie in de Stefanuskerk recent verbeterd is 
door het rooster dat aangebracht is boven de preekstoel. 
 
Vanaf maart geldt voor de kerkdiensten in de Stefanuskerk het volgende: 
* de aanmelding vervalt, u kunt zo naar de kerk komen; 
* het gebruik van mondkapje bij verplaatsing is niet meer verplicht, maar gebruik het gerust 
als u er prijs op stelt; 
* als u klachten heeft, verkoudheid, keelpijn of wat dan ook, ook als het geen corona is, vier 
dan thuis de kerkdienst mee en kom niet naar de kerk; 
* de tafel met desinfecterende handgel blijft staan, zorg dat u met schone handen 
binnenkomt; 
* houd uw jas bij u en leg de jas in de bank waar u gaat zitten; de kapstokken zijn buiten 
gebruik; 
* alle banken zijn vrij; 
* houd, als u niet één huishouden vormt, anderhalve meter afstand van uw 
medekerkgangers, schuif niet te dicht naar elkaar toe in de banken; 
* houd ook anderhalve meter afstand bij het betreden en verlaten van de kerk; 
* houd ook anderhalve meter afstand bij het koffiedrinken in Kerkenheem; 
* inzameling van gaven blijft gaan via een bankoverschrijving; 
* avondmaal blijft vooralsnog in de banken gedeeld worden met voor iedere kerkganger een 
eigen schotel; 
* de klok zal weer om tien uur luiden (in plaats van tien voor tien); 
* predikant en ouderlingen geven geen hand, niet in de dienst en ook niet ervoor of erna. 
 
We vieren de kerkdienst weer in de vorm zoals we dat voor maart 2020 gewend waren, de 
hoofddienst. Maar die zal anders beginnen dan voorheen. Dat komt omdat we de 
consistoriekamer in de toren niet willen gebruiken. Die is te klein. We zullen het zo doen dat 
de ambtsdragers voorafgaand aan de dienst al voor in de kerk zitten. De ouderling opent met 
een gebed dat zowel elementen van het consistoriegebed als het drempelgebed bevat. 
Daarna buigen wie voorgaan (in brede zin) naar elkaar op initiatief van de ouderling. De 
predikant zal dan groet en bemoediging uitspreken en de rest van de dienst leiden. 
 
Er zal (nog) geen kindernevendienst zijn. Dat was al besloten vóór maart 2020. In overleg 
met ouders hebben we in januari 2020 gekeken naar een andere aanpak, meer flexibel en zó 
dat het ook meer aan zou sluiten bij de vraag van gezinnen en het aanbod van leiding. We 
zullen overleggen hoe we dat in de komende periode vorm kunnen geven. 
Verder: de liturgische vorm van het ochtendgebed wordt gewaardeerd, dat merken we 
geregeld. We zullen met enige regelmaat in de komende periode onze hoofddiensten met 
een ochtendgebed afwisselen. 
 



 
Vanaf maart geldt voor Kerkenheem het volgende 
* alle vergaderingen en groepen kunnen plaatsvinden; 
* houd u aan de algemene maatregelen van het RIVM; 
 
Voor gebruik van de Stefanuskerk en Kerkenheem door derden staan de protocollen op onze 
website. 
 
Viert u mee? 
* zondag 27 februari, ochtendgebed laatste zondag van Epifanie – Stefanuskerk 10.00 uur 
* zondag 6 maart, oecumenische dienst in de Emmaüskerk, eerste zondag in de 40 dagen 
voor Pasen – Emmäuskerk 11.15 uur (aanmelding niet nodig) 
* zondag 13 maart, kerkdienst, tweede zondag in de 40 dagen – Stefanuskerk 10.00 uur 
(aanmelding niet nodig) 
 
 
Namens het moderamen: een hartelijke groet voor u allen, 
Jan Wilts  

 
Dit is de 132e 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.) 

 


