
Nieuwsbrief Damsterboord –uitnodiging 
Stefanusavond 21 januari 2019 

 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
Van harte nodigen we u uit om op 
 

maandag 21 januari 2019 
om 19.30 uur 
in Kerkenheem 

 
een gevarieerde avond over Stefanus bij te wonen. 
 
Aan Stefanus zijn vele kerken in Europa gewijd, onder meer de kerk in Noorddijk, onze 
Stefanuskerk. Dat is ook de aanleiding om deze avond te organiseren.  
  
Maar wie was Stefanus? 
Stefanus is een volgeling van Jezus, diaken, die gestenigd wordt om zijn engagement aan 
Jezus de Nazoreeër, de Rechtvaardige. Op het stenigen volgt zijn dood. Daarover bericht de 
Bijbel in Handelingen 7. Handelingen 7 bevat een indrukwekkende toespraak van Stefanus 
bij de aanklacht die tegen hem ingebracht wordt. 
  
En hoe ging het verder? 
In latere eeuwen ziet de kerk in Stefanus de eerste martelaar, die omwille van het geloof 
gedood werd. Rondom zijn leven en dood ontstaan legenden; in een brief uit de vijfde eeuw 
wordt beschreven hoe zijn beenderen worden opgegraven en als reliek de wereld overgaan. 
Kunstenaars verbeeldden hem met een boek en een steen in de hand. En er kwam een lied. 
  
En wat mag u verwachten op 21 januari? 
* verhaal: een verdiepende kennismaking met het Bijbelgedeelte Handelingen 7 (Jan Wilts) 
* beeldende kunst: een presentatie van enkele kunstwerken die Stefanus verbeelden (Joke 
Gerds) 
* muziek: het oefenen en samen zingen van een lied over Stefanus (Helmer Roelofs) 
 
We hopen zo een aantrekkelijke en gevarieerde avond met elkaar te beleven. 
Opgave (gewenst, maar niet nodig) bij Ria van Dijk. 
 
Op onze website vindt u ook een flyer; deze wordt zondag ook in de kerk uitgedeeld: 
 
Deze week was er een verklaring (de zogenaamde “Nashville”-verklaring) in het nieuws, 
ondertekend door onder anderen predikanten in de PKN, over homoseksualiteit en gender.  
De kerkenraad heeft hier een korte reactie over opgesteld; die vindt u op onze website: 
www.damsterboord.nl . 
 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep pastoraat, 
ds.Jan Wilts. 
 
 
Dit is de 72e 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) 

http://www.damsterboord.nl/

