Nieuwsbrief Damsterboord -- kerst 2018

HARTELIJK WELKOM IN ONZE KERSTDIENSTEN
kerstavond - 24 december
op kerstavond luiden de klokken van:
Engelbert, Dorpskerk, 20.30 uur, samenzang vanaf 20.15 uur
De dienst wordt verzorgd in samenwerking met de culturele commissie van Engelbert en met
een klein kinderkoor van OBS De Driebond. Onder leiding van Nanne ven der Werff en Henk
van Dijk heeft dit koor een paar moderne kerstliederen ingestudeerd die in de dienst gezongen
worden. Het orgel wordt bespeeld door Gerard van Reenen.
Noorddijk, Stefanuskerk, 22.00 uur, samenzang vanaf 21.45 uur
De kerk in Noorddijk is in kerstsfeer gebracht door de Noorddieker Noabers. Muzikale
medewerking is er van onze cantor Helmer Roelofs. Gerard van Reenen is de organist. Noaber
Roelf Mulder leest het kerstevangelie in het Gronings (Nederlandse vertaling in het
liturgieboekje) en noaber Gerda Hartsema leest een gedicht.
U kunt kiezen. Naar beide diensten kunt u gerust uw buren meenemen.
Met deze diensten beogen we het kersteest toegankelijk te maken voor ieder – kerklid of niet –
die te weinig heeft aan het sprookje van de welgevulde winkelkar uit de reclame op die zoek is
naar een beter verhaal, het echte kerstverhaal.
kerstmorgen - 25 december
op kerstmorgen bent u hartelijk welkom in:
Noorddijk, Stefanuskerk, 10.00 uur
De leiding van de kindernevendienst is al druk bezig met een eenvoudig en mooi kerstspel
rondom een kerstverhaal. Alle kinderen die komen, kunnen meedoen, oefenen is niet nodig,
verkleden kan: de spullen liggen klaar. Het kerstspel maakt onderdeel van de kerkdienst uit. En
verder gaan we zingen! Traditionele en wat nieuwere liederen en met de ondersteuning van
onze cantor Grietie Hollenga en onze organist Gerard van Reenen zal dat klinken als een klok.
Kerst: in mensen woont God, dan ook in hun liederen, hun muziek. En in het hart van de dienst
horen we de blijde boodschap van het woord dat mens wordt.
Uw buren, familie en gasten: ieder is welkom.
Predikant in de diensten op kerstavond en kerstmorgen is ds Jan Wilts.
Op onze website www.damsterboord.nl kunt u de liturgieën bekijken.
In alle kerstdiensten liggen een exemplaar van het tijdschrift “Open Deur” en een mooie
kerstkaart (knipselkunst) gemaakt door Joke van Dijken, voor u klaar.
zondag 30 december 2018
Noorddijk, Stefanuskerk, 10.00 uur
Gastvoorganger: ds H van Houte.
zondag 23 december 2018, vierde advent
Noorddijk, Stefanuskerk, 10.00 uur

Welkom op de vierde adventszondag. Die komt eerst. We horen over Maria, een jonge
zwangere vrouw in Nazareth, zij draagt de Redder van de wereld, die haar zwangere oude nicht
Elisabeth een bezoek brengt. In de liturgie gevouwen krijgt u een afdruk van een ontroerende
beeltenis daarvan, een kapiteel uit de 13e eeuw uit een kerk in Toulouse. Verder ronden we
onze lezing uit Openbaring af met het lezen van hoofdstuk 14. Ook daar krijgt u een afdruk bij en
wel van het beroemde “Lam Gods” van Jan van Eyck uit de Sint Bavo in Gent. In de overweging
zal ik op deze beeldende interpretaties van de Schrift ingaan. Voor de kinderen is er
kindernevendienst, we zingen het projectlied en versieren de “kerstboom” verder.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad en de werkgroep eredienst,
ds Jan Wilts.
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