Nieuwsbrief Damsterboord: kerkdiensten in de
zomerperiode - 2
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld over het plan in de zomerperiode uit Leviticus te lezen. Dat
plan blijft ook – alleen komt er een verandering in het rooster voor zondag 22 augustus.
Want terwijl ik mijn opzet maakte, bleek dat er in Reinder de Jager niet alleen een koster maar ook
een theoloog huist.
Reinder vertelde me – na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief – dat hij meegedaan heeft aan
een preekwedstrijd en wel over een tekst uit Leviticus.
Het gaat om een preekwedstrijd over “Teksten met grote gevolgen” en één daarvan is zonder meer
Leviticus 20,13 over “same-sex-relaties” (zie http://liberaalchristendom.nl/).
Dat is ook de tekst die Reinder uitgezocht had.
Ik heb Reinder gevraagd of hij zijn preek ook in ons midden zou willen houden en daar heeft hij “ja”
op gezegd. Reinder en ondergetekende bereiden de dienst van het ochtendgebed verder samen voor
– uiteraard ook in overleg met cantor en organist.
En gelukkig hebben we een ervaren vervanger voor Reinder als koster: Jan Rienstra.
Voor komende zondag 8 augustus heb ik ook een kleine wijziging in het rooster aangebracht: we
horen dan Leviticus 19, 1-18.
En Leviticus? 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’.
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.)
We blijven met aanmelding werken – zo kunnen we het voor ieder veilig en vertrouwd inrichten. Wilt
u uw aanmelding uiterlijk donderdagavond doen?
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.
Dit is de 121e 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 emailadres uit de verzendlijst.

