Van Zondag 12 september tot Zondag 19 september
deze kerkdienst
Vandaag de laatste lezing in een serie van vijf uit het bijbelboek Leviticus. We eindigen met een
weerbarstig gedeelte dat enerzijds van royale belofte spreekt en anderzijds van goddelijk onheil. Die
spanning wordt in de slotverzen uitgehouden door een God die de uitersten niet van elkaar
vervreemdt.
Als één Psalm een Psalm is die de bidder betrekt bij Gods trouw is het Psalm 103. We kiezen voor de
versie uit Taizé, een kloostergemeenschap in Frankrijk die zich met name op jongeren richt. Dat
zullen we ook merken aan de muziek en de uitvoering waar de gemeenschap de antifoon als chant
telkens herhaalt en de voorzanger de verzen zingend bidt.
We eindigen met lied 829 – dat juist door de spanning van Leviticus 26 heen – zijn glans kan krijgen.
volgende kerkdienst
Op zondag 19 september wordt het pioniersteam van “Overstag” uitgezonden. Overstag is de
interkerkelijke pioniersplek in Lewenborg die geïnitieerd is door Damsterboord. Het hele team wordt
uitgezonden: dat zijn als vrijwilligers: uit Damsterboord: Annie van Dam en Jolanda Boekhout, uit de
Stadskerk: Isaäc Wolters en Judith Koopman en Arie-Pieter Schep als betaalde pionier.
Meer over Overstag: https://overstag-lewenborg.nl/ en op onze eigen website:
https://damsterboord.nl/voor-de-wereld/pioniersteam/
uit onze gemeente
Zondag 5 september jl. konden we als Holy Meal-groep weer ons drie-gangen-diner koken in
Kerkenheem: Katie, Emma, Ellemijn, Evelyn en Nienke, samen met Joke en Jan. We aten er buiten
lekker van en ondertussen voerden we een goed gesprek over waar we betrouwbare informatie
zoeken en kunnen vinden, over wat vaccineren voor ons betekent en over wat we gemist hebben in
de afgelopen periode. En over lekker eten!
Dat is één groep. Ook de andere gespreksgroepen beginnen weer en ik hoop dat we dit seizoen veilig
en vrolijk samen kunnen komen. Voor het hele programma: zie onze website:
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/08/overzicht-gespreksgroepen-2021-2022-2.pdf

