
Nieuwsbrief Damsterboord: Goede Week en Pasen 

 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
De werkgroep eredienst heeft voor de Goede Week drie avondgebeden voorbereid en de 
Paasviering. Alle diensten worden gevierd in de Stefanuskerk. 
Onze cantores, Helmer Roelofs en Lieuwe Giethoorn, zingen, onze organist Gerard van 
Reenen speelt op het grote en het kleine orgel, de lectoren Fabian Keijzer, Gré Busz en 
Lieuwe Giethoorn lezen en als voorganger spreek ik korte overdenkingen uit en we bidden 
samen. 
De lezingen zullen uit Lucas 22, 23 en 24 zijn. 
 
witte donderdag, 14 april, 19.30 uur 
We horen uit Lucas 22 (vers 14-20) hoe Jezus zijn weg naar het kruis, de stilte van de 
sabbath en de nieuwe morgen van Pasen als uittocht uit Egypte verstaat. De catechisanten 
van de basiscatechese zullen samen met ons het tafelgebed bidden. We delen brood en wijn 
– ieder met een eigen schotel op zijn of haar zitplaats. 
goede vrijdag, 15 april, 19.30 uur 
We horen het lijdensevangelie uit Lucas en uit een nieuwe liedbundel van Sytze de Vries 
zingen we met onze cantor een schakellied daarbij. 
stille zaterdag, 16 april, 19.30 uur 
Jezus wordt in een graf gelegd; wij wachten op de nieuwe morgen. 
 
Paasmorgen, 17 april, 10.00 uur 
De Heer is waarlijk opgestaan! (Lucas 24). De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en 
we horen van de twee mannen op weg naar Emmaüs en de derde die hen het brood breekt 
…. en wij delen met elkaar brood en wijn – ieder met een eigen schotel. 
 
Een groep vaardige gemeenteleden heeft een prachtig en flexibel liturgisch bloemstuk voor 
op onze tafel gemaakt. In elk dienst verandert er iets. Ook in de Goede Week en op 
Paasmorgen. U kunt het in de kerk zien en voor wie niet kan komen: elke keer staat een foto 
voorafgaand aan de dienst (kort tevoren) op onze website. 
Verder: we beginnen elk van deze vier diensten met een gedicht van Ida Gerhardt; in de 
avondgebeden sluiten we af met een lied uit de cyclus die Willem Barnard ooit met het oog 
(en oor) op de Goede Week schreef. En voor de kerkgangers is er kleurkatern met voor elke 
viering een passende afbeelding. Dit katern komt ook op de website. 
 
namens de werkgroep eredienst: een gezegend Paasfeest gewenst voor u en de uwen, 
met een hartelijke groet, 
ds. Jan Wilts. 
 
Dit is de 135e 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) 

 


