Nieuwsbrief Damsterboord: kerkdiensten in de
zomerperiode
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
De zomer, dat is ook de periode om wat losser met het leesrooster om te gaan.
De komende vijf zondagen waarop we het ochtendgebed vieren in de Stefanuskerk, zal de
lector telkens een passage uit het bijbelboek Leviticus lezen.
Leviticus is een bijbelboek waarin tal van voorschriften over offers, over wat rein en onrein
is en over wat geheiligd wordt, staan. Aangezien we geen tempel hebben, met een
offerplaats, kan het al gauw lijken dat dit wat in dit boek geschreven staat “achterhaald” is.
Maar dat is niet zo. De eeuwen door hebben joodse en christelijke uitleggers doorgegeven
hoe dit boek de grondslagen laat zien voor een leefbare samenleving. In dat spoor kunnen
we luisteren en ontdekken waar het ons in de huidige maatschappelijke omstandigheden bij
kan lichten.
Meer informatie over dit bijbelboek vindt u op onze website bij
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep of op de startpagina onder
‘Laatste nieuws’.
Daar vindt u ook welke gedeelten de komende tijd gelezen worden in onze ochtendgebeden.
We beginnen op zondag 25 juli met Leviticus 1, vers 1 en 2.
En er is een muzikale verrassing: een kwartet rond organist Gerard van Reenen zal de
dienst muzikaal opluisteren: Mireille Vermeulen op cello, Femke van Reenen op blokfluit en
Antje Heeringa op dwarsfluit.
nb: De fluitisten zullen vooraf een covid-zelftest doen, en de voorste rij van de banken zal
onbezet blijven.
Recent zijn de maatregelen voor onze kerkdiensten licht versoepeld (we kunnen nu van elk
lied het laatste couplet meezingen, en van het slotlied de laatste twee coupletten.)
Zie voor het complete overzicht ook de website:
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/06/Aanpassing-van-coronaregels-voorkerkbezoek-in-juli-en-augustus.pdf

alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,
ds. Jan Wilts.
aanmelding in het kort:
1. U kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst bij wilt wonen via aanmelding-dienst@damsterboord.nl
2. U kunt zich voor één of voor meer kerkdiensten tegelijk (maximaal voor een kalendermaand) aanmelden
3. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk donderdagavond 18.00 uur
4. In de loop van vrijdag of zaterdag ontvangt u een bevestiging met bijbehorend protocol
5. De landelijke preventiemaatregelen blijven onverkort van kracht, ook als u ingeënt bent
6. Houd onze website www.damsterboord.nl in de gaten voor mogelijke aanpassingen.
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