Mededelingenblad zondag 28 januari 2018, Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
In de tijd van Epifanie (Verschijning van de Heer) lezen we verhalen over het begin van Jezus’ weg: de roeping van
zijn leerlingen, de eerste woorden in de synagoge van Kapernaüm en de dorpen rondom, en zijn eerste tekenen van
genezing en vergeving.
Dit jaar lezen we die verhalen uit Marcus. Bijzonder bij Marcus is de vliegende start die het evangelie daar krijgt.
Kenmerkend in de eerste hoofdstukken is het woordje ‘terstond’, of ‘meteen’ (in het Grieks ‘eutus’). Waar Jezus komt
breekt ‘meteen’ het Koninkrijk aan: worden mensen genezen van hun kwalen en in de ruimte van de vergeving gezet.
Vanmorgen horen we hoe Jezus ‘terstond op de sabbath’ naar de synagoge gaat om er te onderwijzen. De goede
boodschap roept ook meteen (!) een tegenreactie op: een man met een ‘onreine’ geest gaat tekeer: “Wat hebben wij
met jou te maken, Jezus van Nazareth?” Want met de komst van het Koninkrijk weten de boze geesten meteen dat
het met hun rijk uit is.
“Wat is dit?” – vragen de mensen, als zij zien hoe Jezus de man geneest van zijn demon. Die vraag blijft het hele
evangelie door klinken: “Wie is Deze?” Gaandeweg onthult Marcus het geheim van deze Mensenzoon.
We zingen de liederen 111: 1, 2, 5 en 6; 103c: 1, 2, 3 en 5; 313: 1, 3 en 4; 263; Evangelische Liedbundel 205
en Lied 837.
Bloemen
De bloemen gaan als groet van ons allen naar Mw. A. Wedzinga – Hamstra, Rondweg Noord 54/A/09 en naar dhr. J.
Kroontje, Brokmui 48.
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor eigen activiteiten van de 3 wijkdiaconieën.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het pastoraat.
Vesper
Vanavond, om 19.30 uur is er in deze kerk de maandelijkse vesperdienst, met als voorganger drs.T.R.A.Simonides uit
Birdaard. Het thema luidt : “Muziek is de mooiste gave van God……Zingen, we kunnen niet zonder.”
Muzikale medewerking verlenen organist Anne de Bruijn, en het Martinus Quintet bestaande uit blokfluitisten Inge de
Vries, Jantine Landman, Maaike Los, Rianne Apoll-Helmus en Janke Woudstra; de leiding heeft Anneke Hoekman.
Komende diensten
• De dienst van volgende week, 4 februari, is een dienst van Schrift en Tafel. Medewerking aan deze dienst
verleent het Damwâldster Keamerkoor, samen met het koor Canzone, o.l.v. Jaep Meems.
•

De dienst van 11 februari is een gezamenlijke dienst in De Fontein, met ds.Oosterhoff als voorganger.

Agenda komende week
Maandag:
moderamen AK, 19.30 uur, Martinushuis
vergadering leiding kinderkerk, 20.00 uur, Martinushuis
Dinsdag:
vergadering sectieteam 4, 19.30 uur, Martinushuis
Ontmoetingsbijeenkomsten
De opgaven voor de ontmoetingsbijeenkomsten zijn zo langzamerhand binnen. In deze bijeenkomsten bekijken en
overwegen wij wat de plannen van de Commissie Toekomst betekenen voor de PGDAW in het algemeen, en onze
wijkgemeente in het bijzonder. De mensen die zich hebben opgegeven krijgen van één van de ouderlingen nog een
definitieve bevestiging en uitnodiging.
Markt
De werkzaamheden aan de Markt maken het parkeren wat lastiger, maar er mag ook geparkeerd worden in de
Kerkstraat en op het terrein van de notaris. Verkeersregelaars zullen u indien nodig helpen. U kunt ook gebruik
maken van de kerkauto, via diaken Mario Schönrock, tel. 221885.
Leed en Lok
Zieken
Mw. S. de Jong – Cuperus, Birdaarderstraatweg 83 is voor een operatie opgenomen in het MCL op afd. U, kamer 11.
Adres MCL : Postbus 888 , 8901 BR Leeuwarden.
Mw. T. Boomsma – Buwalda, Rondweg Noord 64 is na een verpleging van enkele weken in de Waadwente weer
thuis.
Verjaardagen
In de afgelopen week vierden de volgende gemeenteleden hun verjaardag.
24 jan. dhr. W. de Jong, Suiderbaanstraat 6.
25 jan. dhr. J. Hofman, Lange Oosterstraat 27.
26 jan. dhr. T. van Gunst, Houtmune 9.
27 jan. dhr. J. Posthuma, Woudweg 80.

en in de komende week zijn dat :
29 jan. mw. P.W. Dijkstra – de Graaf, Dongeradyk 3/2.
29 jan. mw. W. Kloosterman – Boonstra, Voorstreek 23.
29 jan. mw. G. Salverda – Stegenga, Iepenlaan 45.
31 jan. dhr. W.L. Harms, Westerissestraat 2.
2 febr. dhr. J. Boonstra, Scholekster 28.
3 febr. mw. T. Stockmann – Hoekstra, Rondweg Noord 66.
3 febr. mw. G. van der Meulen – Broersma, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Veenwouden.

OPROEP………KUNST!
Iedere zomer is er in de Grote of Sint Martinuskerk kunst te bewonderen. De afgelopen jaren ging het bijna
altijd om kunst ‘van buiten’. In 2017 echter konden we schilderijen bewonderen van ons (inmiddels
overleden) gemeentelid Peter Papenborg. Die expositie was een succes. Er werden zelfs enkele
schilderijen van hem verkocht! En doordat zoveel mensen zijn werk mooi vonden, kwamen wij op de vraag:
Waarom vraagt de Grote Kerkcommissie (die organiseert die tentoonstellingen) voor de expositie van
zomer 2018 niet onze eigen gemeenteleden werk van eigen hand te leveren?
Nu denken wij bij ‘kunst’ misschien vooral aan wat echte kunst heet. Die zie je in galeries en in musea.
Maar wij zijn er zeker van dat amateurs, zoals u misschien zichzelf ziet, vaak ook een heleboel kwaliteit te
bieden hebben. En waarom zou u die niet willen tonen?
Vandaar onze vraag: Durft u het aan om eigen werk een paar maanden in de Grote Kerk aan anderen te
laten zien? Wij denken aan alle mogelijke vormen van kunst: schilderijen, textiel, glas, brons, aardewerk,
misschien ook muziek? Poëzie?
Niets voor mij, zegt u misschien. Zelf vind ik best aardig wat ik maak en anderen zeggen er ook vaak
genoeg iets positiefs over, maar nee: in de kerk, dat vind ik maar niks. Dat zou dan heel jammer zijn! Het
hoeft echt geen museale kunst te zijn die u maakt. Mogen wij eens bij u komen kijken? Kan dat u over de
streep helpen? Wij zouden komende zomer heel graag uw werk aan anderen laten zien! Durft u het aan?
Neemt u dan voor 1 maart contact op met:
Ruurd Gjaltema (ruurdgjaltema@hetnet.nl) of
Maarten Keijzer (keijzermw@gmail.com)

Korte berichten voor dit mededelingenblad kunt u tot donderdagavond mailen naar j.oosterhoff6@kpnplanet.nl Berichten voor
‘Leed en Lok’ naar dhr.S.Hellinga, tel. 293580
En copij voor Geandewei moet naar pr.grotekerk@pgdaw.nl

