Nieuwsbrief Damsterboord: advent
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
Komende zondag, 27 november, is de eerste adventszondag. In deze mail vindt een kort overzicht
van de kerkdiensten en de activiteiten in de adventsperiode.
KERKDIENSTEN
zondag 27 november, eerste advent, 10:00 uur Stefanuskerk, Schrift en Tafel
In deze adventsperiode luisteren we vooral naar de lezingen uit Jesaja, indringende woorden over
zwaarden die ploegijzers worden en volken die naar vrede uitzien. Eerst is Jesaja 2 aan de beurt, het
begin, vers 1-15. Met onze cantor Helmer Roelofs leren we een nieuw lied dat elke adventszondag
opluistert: lied 772, ook over Jesaja. Een lied uit de Amerikaanse folktraditie. Zie de liturgie (vanaf
vrijdag op de website: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/) voor zondag.
Er is voor ieder een kleurkatern beschikbaar - deze dag kijken we naar Chagall, hoe hij Jesaja kleurt.
En we vieren de Maaltijd van de Heer, nog eenmaal in de banken waar we zitten.
In 2023 gaan we weer een kring vormen.
zondag 4 december, tweede advent, 11:15 uur Emmaüskerk
De tweede adventszondag vieren we samen met de parochie.
zondag 11 december, derde advent, 10:00 uur Stefanuskerk, Doopdienst
Op de derde zondag van advent wordt Mare Anna, dochter van Fenna en Arjen Terpstra ten doop
gehouden. In advent is de kleur paars - paars van inkeer en bezinning, maar op de derde
adventszondag breekt het wit door het paars en wordt de kleur roze. Zo wit als het water van de
doop, zo wit als het Paaslicht van Christus. We zien uit naar het licht.
zondag 18 december, vierde advent, 10.00 uur Stefanuskerk
Opnieuw Jesaja, nu zijn woorden van hoe God in mensen komt uit hoofdstuk 7. Met een ontroerende
afbeelding van Jozef - we horen uit het evangelie over zijn weg.
OVERSTAG IN ADVENT: SAMEN ONTDEKKEN
“Samen ontdekken”, de zondagse wijkviering in Lewenborg, gebeurt op
zondag 27 november, eerste advent, thema: “de naakte kleden”
zondag 18 december, vierde advent, kerstviering
Beide keren in CBS Het Kompas, de inloop is vanaf 11 uur en we sluiten af met een lunch. Van harte
welkom! Meer informatie vindt: https://overstag-lewenborg.nl/
ACTIVITEITEN IN DE ADVENTSPERIODE
Er is een verscheiden aanbod van activiteiten in de adventsperiode.
woensdag 7 december, oecumenische bezinningsavond
We beginnen om 19:30 uur met een korte Mariavesper in de Stefanuskerk. We zingen haar loflied,
het Magnificat, het lied dat Maria zingt als ze haar nicht Elisabeth groet. Dat is ook het thema voor de
avond: het Magnificat.
Na de vesper gaan we naar Kerkenheem en volgen er twee korte inleidingen van 10 minuten over
Maria in de liturgische en persoonlijke devotie. Daarna gaan we met elkaar in gesprek - en nog weer
zingen. Een oecumenische avond, voorbereid door pastor Myriam Oosting en ds. Jan Wilts.
U hoeft zich niet op te geven.

zondag 11 december, vluchtelingentent bij Kerkenheem
Bij de kerstcampagne “Geef licht” van Kerk in Actie, diaconale werk van de PKN, is een onderdeel dat
- het is nog onverkort nodig - aandacht geeft aan de vluchtelingen onderweg.
Dat onderdeel is een tent waar verhalen van vluchtelingen centraal staan. Er is de mogelijkheid om
een kaars aan te steken. Onze diaconie heeft in samenwerking met de beide pubereetgroepen een
tent besteld en deze zal op 11 december open zijn.
zondag 11 december, kerstconcert, 12:00 uur Stefanuskerk
Ook op 11 december: een kerstconcert van Beall & Finch. Dat is de naam van het gitaarduo dat u
misschien kent van de gitaarschool in Kerkenheem. Rosalind en Jisse vormen het duo. Het concert is
gratis.
Kerkdienst, gitaarconcert en een bezoek aan de vluchtelingentent laten zich prima combineren op
deze dag. Onze koster (met zijn assistenten) zet een grote pot koffie.
Lees meer op https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2022/11/gitaarconcert-11-december2022-voor-website.docx.pdf
Weliswaar hoort het volgende niet bij advent, maar ook hier bent u zeker welkom:
woensdag 30 november, gespreksavond in Het Dok 19:30 uur
“Nederland Leest”, dat is de campagne waarbij ieder een gratis boek van de Bibliotheek krijgt. Dat is
dit jaar: ‘Mevrouw mijn moeder’. van Yvonne Keuls. Een heel leesbaar en herkenbaar boek. Wilt u er
met andere lezers over verder praten, dat kan op deze avond die geleid wordt door Nienke
Noordenbos, lokatiemanager van de Forumbibliotheek Lewenborg en Jan Wilts. Het is fijn als u zich
opgeeft: info@wijkcentrumhetdok.nl
Namens de werkgroepen erediensten pastoraat en het college van diakenen, met een hartelijke
groet, ds. Jan Wilts.
Dit is de 145e 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. (jw)

