Nieuwsbrief Damsterboord -- kerst 2019

HARTELIJK WELKOM IN ONZE
KERSTDIENSTEN
kerstavond - 24 december
Engelbert, Dorpskerk, 20.30 uur, samenzang vanaf 20.20 uur
Een klein jubileum: voor de vijfde keer werkt een kinderkoor van OBS De Driebond mee in
de kerstavonddienst. Een mooie traditie. Er is weer flink geoefend o.l.v. Henk van Dijk en
Nanne van der Werff. Dat klinkt als een klok! Het orgel wordt bespeeld door Gerard van
Reenen. De Culturele Commissie heeft de kerk in kerstsfeer gebracht.
Noorddijk, Stefanuskerk, 22.00 uur, samenzang vanaf 21.50 uur
De “Wichter” van de Noorddieker Noabers hebben de Stefanuskerk versierd – dat ziet er
prachtig uit. Muzikale medewerking is er van het wijkkoor uit Lewenborg De Zingerij, o.l.v.
dirigent Martijn Jager. Het koor zingt enkele klassieke kerststukken en werkt ook mee bij de
liederen die we samen zingen. Gerard van Reenen is de organist. Noaber Gerda Hartsema
leest een gedicht.
U kunt kiezen. Naar beide diensten kunt u gerust uw buren meenemen.
En: wat u in het winkelcentrum niet kopen, kunt u in de kerk vinden. Namelijk het oude
verhaal dat begint met de geboorte van een kind en vertelt dat een klein begin van vrede de
wereld redt.

kerstmorgen - 25 december
Noorddijk, Stefanuskerk, 10.00 uur
De leiding van de kindernevendienst heeft een eenvoudig en mooi kerstspel voorbereid
rondom een kerstverhaal over de wijzen uit het oosten. Alle kinderen die komen, kunnen
meedoen, oefenen is niet nodig, verkleden kan: de spullen liggen klaar. Het kerstspel maakt
onderdeel van de kerkdienst uit.
Als kerstevangelie horen we uit Matthéüs ook het verhaal van de wijzen uit het oosten.
En verder gaan we zingen! Traditionele en wat nieuwere liederen met de ondersteuning van
onze cantor Grietie Hollenga en onze organist Gerard van Reenen.
En er is meer muziek: Gerard en Femke van Reenen (viool) zullen samen enkele klassieke
kerstmelodieën ten gehore brengen.
Kerst: in mensen woont God, ook in hun liederen, in hun muziek.
Buren, familie en gasten: ieder is welkom in deze dienst waar we als een grote familie bij
elkaar komen. En voor ieder kind is er een presentje na afloop.
Predikant in de diensten op kerstavond en kerstmorgen is ds. Jan Wilts.
Op onze vernieuwde website www.damsterboord.nl kunt u de liturgieën bekijken.
In alle kerstdiensten liggen een exemplaar van het tijdschrift “Open Deur” en een nieuwe
mooie kerstkaart (knipselkunst), gemaakt door Joke van Dijken, voor u klaar.

En verder:
zondag 22 december 2018, vierde advent
Noorddijk, Stefanuskerk, 10.00 uur

Welkom op de vierde adventszondag. Met het volgende venster van het
kindernevendienstproject en het evangelie over de rechtvaardige Jozef.
We horen een koraal van Bach (O Heiland reiss die Himmel auf) en kijken naar een oude
afbeelding van de Psalm waarmee we beginnen: Psalm 19.
zondag 29 december 2018
Noorddijk, Stefanuskerk, 10.00 uur
Gastvoorganger: ds. R.P Yetsenga.
zondag 5 januari 2020
Lewenborg, Emmaüskerk, 11.15 uur
oecumenische dienst, pastor Myriam Oosting (let op de afwijkende aanvangstijd)
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad en de werkgroep eredienst,
Ds. Jan Wilts.
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