
Nieuwsbrief Damsterboord: kerkomroep en kerkendag 

 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 

kerkomroep: beeld en geluid 

Begin september is de beeldverbinding vanuit de Stefanuskerk gereedgekomen. Onze koster Reinder 

de Jager heeft de verbinding getest en de camera’s ingesteld. Op de website van kerkomroep kunt u 

de eerste uitzendingen inmiddels zien: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843.  

Ook op YouTube zijn onze uitzendingen te zien: 

https://www.youtube.com/channel/UCRp0qrpkqzMxXkfOHUEEfCQ. 

Er zijn twee camera’s. Beide camera’s zijn standaard gericht op de tafel. Degene die achter de tafel 

spreekt, komt dan in beeld. Als onze organist speelt kan een camera op het orgel gericht worden. De 

camera kan ook op de bloemen, de paaskaars, de gebrandschilderde ramen en meer gericht worden.  

 

Kerkgangers worden voor zover mogelijk niet duidelijk in beeld gebracht. Dat kan omdat de camera’s 

alleen diegenen, die in eerste drie rijen banken zitten, deels in beeld brengen (alleen op de rug 

gezien). Wilt u liever niet in beeld komen, dan kunt u het beste plaatsnemen op de rijen vanaf rij 4.  

Bij doop- en avondmaalsdiensten komen de kerkgangers die rond het doopvont en de tafel komen 

wel in beeld. 

Ook de geluidsinstallatie is vernieuwd. Dat betekent dat de weergave van orgelspel en gemeentezang 

verbeterd is. 

Waar het kan, vinden we het fijn als u de kerkdienst in de kerk bij kunt wonen. Maar waar het niet 

kan, is voor wie thuis meeviert de verbinding met de kerk verbeterd en verrijkt.  

 

kerkendag ring in Hoogezand, zaterdag 29 oktober 

De kerken rond de stad Groningen vormen tezamen een zogenaamde “ring”. Elke jaar organiseert de 

ring een kerkendag voor gemeenteleden en kerkenraden uit de gemeenten van de ring. Dit jaar heeft 

de Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer de kerkendag op touw gezet, en wel op zaterdag 

29 oktober. U bent van harte uitgenodigd om te komen. ’s Morgens is er een programma rond de 

Ontmoetingskerk in Sappemeer en ’s middags rond de Damkerk in Hoogezand. De dag wordt 

afgesloten met een Taizé-viering.  

Alle informatie en ook hoe u zich op kunt geven leest u op onze website: 

https://damsterboord.nl/agenda/ 

 
namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, ds. Jan Wilts. 
 
Dit is de 144e 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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