Nieuwsbrief Damsterboord –zondag 11 november Sint
Maarten in de Stefanuskerk
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
zondag 11 november is de dag!
Het lampionnenfeest van Sint Maarten valt dit jaar op een zondag. Daar besteden we graag
aandacht aan in de kerkdienst.
Daarom, kinderen: neem je lampion mee naar de kerk – van alle lampionnen maken we een
feest van licht.
Daarom, volwassenen: kom en ontvang - licht uit het woord! De jongste gaat voor.
Daarom, allemaal: kom en deel –in ontvangen en geven.
We zingen van licht, we zingen van leven, we horen uit de Bijbel (Marcus 12, 28-34) over waar
het hart naar uitgaat en we horen een mooi Sint Maartensverhaal,
we bidden, we krijgen iets en we geven iets.
De hele dienst vieren we met elkaar, er is geen afzonderlijk kindernevendienstmoment. Jong en
oud welkom.
De overweging zal in de vorm van een verhaal zijn.
De diaconie heeft besloten de gaven te delen in het stadsproject “Sint Martinus Pronkjewail” ter
bestrijding van armoede: http://sintmartinuspronkjewail.nl/2018-2/ .
kortom: zondag 11 november, 10.00 uur, Stefanuskerk Noorddijk, Sint Maartenskerkdienst.
https://www.damsterboord.nl/index.php/nieuws/297-sint-maarten-in-de-stefanuskerk

Maar eerst is het zondag 4 november.
Dan bent u welkom in de Emmaüskerk (10.00 uur). Een oecumenische dienst, katholiek en
protestant. We maken daar een begin met lezingen uit het Bijbelboek Openbaring.
Meer informatie over dit Bijbelboek, ook met doorverwijzingen, vindt u op onze website:
https://www.damsterboord.nl/index.php/nieuws
De liturgie staat al on-line:
https://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie?download=436:printversie-zondag4-november5183
graag tot ziens, namens de kindernevendienstleiding en de werkgroep eredienst,
ds Jan Wilts.
Dit is de 69e 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)

