
Nieuwsbrief Damsterboord – veertigdagentijd en 
workshop over Stefanus 

 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
Vanaf morgen (aswoensdag) duurt het nog 40 weekdagen en 6 zondagen tot het Pasen 
wordt op zondag 21 april. Deze periode heet lijdenstijd of veertigdagentijd.  
In de kerkdiensten horen we de klassieke lezingen, komende zondag over de beproeving in 
de woestijn (Lucas 4, 1-13). De kindernevendienst heeft een mooi project, meer informatie 
daarover vindt u op onze website www.damsterboord.nl . Bij het project hoort een lied, dat 
zullen we komende zondag leren met onze cantor Helmer Roelofs. 
 
In de week voor Pasen, de Stille of Goede Week, zijn er drie avondgebeden.  

Op witte donderdag (18 april) – samen met de kinderen van de catechesegroep –  
op goede vrijdag (19 april) met een vocaal kwartet en  
op stille zaterdag (20 april).  

Deze avondgebeden beginnen alle drie om 19.30 uur en vinden plaats in de Stefanuskerk in 
Noorddijk. 
 
Op Paasmorgen kunnen we samen aan het paasontbijt (informatie over opgave volgt later) 
en wordt het licht de kerk in gedragen. Cantor en organist begeleiden ons. 
 
Verder maken we u attent op een workshop over Stefanus. Na de mooie thema-avond 
over Stefanus hebben we besloten daar nog een workshop aan toe te voegen. In de 
workshop kunt u met klei of verf gestalte geven aan de martelaar Stefanus naar wie de kerk 
in Noorddijk genoemd is. Op zaterdag 16 maart kunt u daaraan meedoen. De workshop 
begint om 10.00 uur en eindigt rond 14.00 uur en staat onder leiding van Joke Gerds die 
eerder workshops bij ons gaf. Neemt u zelf uw lunch mee? 
U kunt zich voor de workshop opgeven bij Ria van Dijk: ha.hilberts@gmail.com . Ervaring 
met verf of klei niet nodig.  
Op de website staat een kort informatiedocument over Stefanus: 
https://www.damsterboord.nl/index.php/documenten?download=460:stefanus . 
 
De resultaten van de workshop krijgen een plek in de kerkdienst van zondag 31 maart die 
gewijd zal zijn aan Stefanus. Stefanus volgt Jezus, ook in het lijden. We horen dan uit zijn 
verdedigingsrede uit de Bijbel (Handelingen 6 en 7) een tekst die goed past in deze 
veertigdagentijd. 
 
Als laatste noem ik nog dat we op zondag 24 maart na de dienst een gemeenteberaad 
hebben over de plannen om als kerkelijke gemeente meer present te zijn in de wijk. We 
willen dat doen met een zogenaamde pioniersplek, meer informatie daarover op onze 
website: https://www.damsterboord.nl/index.php/nieuws/309-vanuit-de-kerkenraad-
damsterboord . Deze gemeenteochtend vindt plaats in Kerkenheem, direct aansluitend aan 
de kerkdienst in de Stefanuskerk.  
 
Graag tot ziens op zondag of door de week! 
 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroepen eredienst en pastoraat, 
ds. Jan Wilts. 
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