
Nieuwsbrief Damsterboord: kerkdiensten zomer: 
Prediker 

 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.  
 
Komende zondag, 24 juli, beginnen de gastdiensten in Stefanuskerk en de Emmaüskerk. 
Om en om zijn de parochianen van de Walfriedgemeenschap op 24 juli en op 7 en 21 
augustus in de Stefanuskerk te gast en de gemeenteleden van Damsterboord op 31 juli en 
op 14 en 28 augustus in de Emmaüskerk. De diensten in de Stefanuskerk beginnen om 
10.00 uur, die in de Emmaüskerk om 11.15 uur. 
 
Voor de diensten in de Stefanuskerk heb ik gekozen om verder te gaan met het Bijbelboek 
Prediker. Ook in eerdere zomers hebben we daar gedeelten uit gehoord. De 
evangelielezingen zullen uit Lucas zijn en wel een aantal passages die in de bekende 
leesroosters overgeslagen worden. 
 
Maar waarom Prediker? Omdat het een belangwekkend Bijbelboek is dat in diepe eerbied de 
grenzen van mens-zijn verkent en respecteert. Niet de jacht naar perfectie, maar de moed 
om met wat niet af is te leven. Dat is waar dit wijsheidsboek de hoorder bij bepaalt. 
 
Welkom dus: om te horen. Het rooster ziet er als volgt uit: 
zondag 24 juli  Prediker 7, 15-22  Lucas 11, 37-42 
zondag 7 augustus Prediker 9, 7-12  Lucas 11, 46-48 
zondag 21 augustus Prediker 11   Lucas 12, 22-26.31 
 
Voor wie op zoek is naar wat achtergronden heb ik een korte notitie geschreven. Die kunt u 
vinden op onze website onder Liturgie en Kerkomroep, onder Eerstvolgende diensten of op 
de Homepage bij Laatste Nieuws. 
 
Met een vriendelijke groet 
ds. Jan Wilts. 
 
Dit is de 138e 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) 

 

 

https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
https://damsterboord.nl/

