Nieuwsbrief Damsterboord: Pasen in kerk en huis
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
In de komende week, de Goede Week voor Pasen en op het Paasfeest, kunnen we samen
vieren in kerk en huis.
De werkgroep eredienst heeft drie avondgebeden voorbereid en de Paasviering.
Onze cantores, Helmer Roelofs en Henk van Dijk, zingen (niet samen), onze organist Gerard
van Reenen speelt op het grote en het kleine orgel, de lectoren Gré Busz en Lieuwe
Giethoorn lezen en als voorganger spreek ik korte overdenkingen uit en we bidden samen.
witte donderdag, 1 april, 19.30 uur
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen (Johannes 13)
goede vrijdag, 2 april, 19.30 uur
We horen het lijdensevangelie uit Marcus en uit een nieuwe liedbundel van Sytze de Vries
zingt onze cantor een schakellied daarbij
stille zaterdag, 3 april, 19.30 uur
Jezus wordt in een graf gelegd; wij wachten op de nieuwe morgen
Voor deze drie avondgebeden kunt u zich aanmelden om in de kerk mee te vieren of u kunt
thuis via de kerkomroep meevieren.
Paasmorgen, 4 april, 10.00 uur
De Heer is waarlijk op gestaan! (Johannes 20) en wij delen met elkaar brood en wijn in huis
en kerk
Wij vastten. Wij vastten van het avondmaal, nu al meer dan een jaar. Die vastenperiode
willen op Paasmorgen opheffen.
We vieren dan de Maaltijd van de Heer, in huis en kerk samen.
De werkgroep eredienst heeft overlegd hoe dat zou kunnen en we sluiten aan bij de manier
waarop de Protestantse Gemeente in Dronten haar vasten opgeheven heeft.
Hoe we ons dat voorstellen staan in een handreiking op onze website:
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-avondmaal-in-kerk-enhuis.pdf
Het vraagt enige voorbereiding, ook thuis; dat leest u in de handreiking.
Wij nodigen u allen van harte uit thuis of in de kerk de maaltijd van de Opgestane mee te
vieren met brood en wijn.
Als u vragen hebt over de handreiking, neem contact op met ondergetekende.
Het ochtendgebed op de Paasmorgen is ook te zíen. Onze koster heeft geëxperimenteerd
met een beeldverbinding via een YouTubekanaal. Daar kunt u zonder wachtwoord
verbinding mee zoeken.
Dit ochtendgebed kunt u dus op drie manieren meevieren:
* in de kerk, na aanmelding en uitnodiging aanmelding-dienst@damsterboord.nl
* thuis via de kerkomroep (alleen geluid) https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
* thuis via YouTube (beeld en geluid) https://youtu.be/J5DNoqVx_s0
namens de werkgroep eredienst: een gezegend Paasfeest gewenst voor u en de uwen,
met een hartelijke groet,
ds. Jan Wilts.
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