
Nieuwsbrief Damsterboord  oecumenische dienst 19 januari 

       liederen oefenen vanaf kwart over negen 

 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
Op zondag 19 januari vieren we samen met de Walfriedgemeenschap en wijkgemeente De 
Bron (Beijum) de kerkdienst in de week van het gebed voor de eenheid. 
We zijn blij dat we zo één keer per jaar als oecumenische kerkgemeenschappen in stadsdeel 
Oost samen kunnen vieren. 
Misschien weet u het: dat is een gebedsweek die wereldwijd door tal van kerken gevierd 
wordt met een gedeelde liturgie die elk jaar in een ander land voorbereid wordt. 
Dit jaar hebben kerken van Malta de liturgie samengesteld. Meer informatie en ook de liturgie 
vindt u op de website van de Raad van Kerken: 
https://www.raadvankerken.nl/pagina/5417/week_van_gebed_voor_de_eenheid_2 

 
Een aantal jaren hebben we de dienst afwisselend in de Emmaüskerk en De Bron gevierd; 
dit jaar is de Stefanuskerk aan de beurt. De dienst begint om 10.00 uur.  
Een Liedboek heeft u niet nodig. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie in Kerkenheem. 
 
En verder: we zingen bekende en wat minder bekende liederen. Om de samenzang te 
ondersteunen is het fijn als we een ad-hockoor kunnen vormen. Dirigente Hanneke Meijer 
oefent vanaf kwart over negen een aantal liederen met ons in. Daarmee wordt de 
gemeentezang in de dienst ondersteund. 
 
Hartelijke uitnodiging aan zanglustigen om in dit oefenkoor mee te zingen: wilt u dan 
om kwart over negen aanwezig zijn? 
 
Graag tot ziens op 19 januari. 
Maar eerst wordt het nog zondag 12 januari! Dan kunnen we horen over de Doop des Heren, 
 
een hartelijke groet voor u allen, 
namens de kerkenraad, ds. Jan Wilts. 
 
 
Dit is de 85e 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) 
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