Mededelingenblad zondag 11 maart 2018, Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
Voorganger is ds.D.de Boer uit Leeuwarden.
De lezingen zijn Marcus 8: 31 – 33; Lucas 11: 1 – 5; Jacobus 2: 1 – 4 en 12 – 18
De kinderen gaan verder met het 40-dagenproject “Ik zorg voor jou”. Lezing daarbij is Johannes 6: 1 – 15, over de
maaltijd voor 5000 in het gras aan de oever van het meer.
We zingen de liederen 215: 1, 2, 3 en 6, 7; 1010; 370; 313: 1, 2 en 5; 799: 1, 2 en 5; 835.
De muziek die Auke speelt
Voor de dienst de Ciaconna ex d, van Johann Pachelbel (1653-1706). Een ciaconna of canon heeft een basmelodie
die hetzelfde blijft met daarboven steeds andere variaties.
Na de preek een trio van Johann Ernst Rembt (1749-1810). Trio's waren geliefde vormen in de 18de eeuw, stelt u zich
voor twee instrumenten die samenspelen met een bas er onder. Dit trio staat in D majeur.
Tijden de collecte een koraalvoorspel van Max Reger (1873-1916) over het slotlied "Jezus ga ons voor". Dat lied komt
uit een enorme verzameling van Hernhutters liederen en is in Duitsland bekend als "Seelenbräutigam".
Bij de uitgang een Fuga in D majeur van Johann Christoph Kellner (1736-1803.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar Mw. N. Grijpstra – Wieringa, Brokmui 62 en dhr. Tj. Dijkstra, Mockamastrjitte 4
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het project: Kerken runnen sociale supermarkt in Almere van
Kerk in Actie. Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en waar veel armoede en werkloosheid
voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen bij met praktische hulp, waaronder
een sociale supermarkt. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de
1300 en 1500 mensen.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor de instandhouding van de erediensten.
Palmzondag 25 maart 2018, Palmpaasstokken maken
Zondag 25 maart is het Palmzondag. Ook dit jaar gaan we met de kinderen Palmpaasstokken maken, waarna we in
optocht door de kerk heen gaan. In verband met de materialen willen we graag weten op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen. U kunt uw kind t/m woensdag 21maart opgeven bij Alida Jansma johanalida@hotmail.com
Uitnodiging Vorming en Toerusting 14: Voltooid leven, drs. J.G Kerkhof - de Vries
‘Voltooid leven’. Een uitdrukking die de laatste tijd in de belangstelling staat. Maar, wat is dat precies, een voltooid
leven? Aan de hand van een inleiding en stellingen gaan we met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Dinsdag 13
maart om 20.00 uur in het Martinushuis.
Uitnodiging vrijwilligersavond
Geachte vrijwilliger van de Grote of St. Martinuskerk te Dokkum,
Het is weer de hoogste tijd om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Als dank voor uw inzet voor onze gemeente willen wij u uitnodigen voor de vrijwilligersavond op Donderdag 5 april
2018. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt…..
Markt
De werkzaamheden aan de Markt zijn in volle gang. Er blijft een toegang naar de Hoogstraat en de Martinuskerk.
Het Martinushuis is bereikbaar via een corridor die bij het voormalige VVV kantoor begint. Parkeren wordt nu
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. Sj. Politiek – Sinnema, Iepenlaan 28, wordt verpleegd in de Waadwente op afd. Grundel, kamer 5.
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12, wordt daar ook verpleegd. Hij ligt op afd. Aak, kamer 6.
Adres Waadwente: Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Mw. B. van der Hoek – de Vries, Altenastreek 35, revalideert in Nij Smellinghe op afd. A 3, kamer 313.
Adres Nij Smellinghe: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten.
Dhr. Tj. Dijkstra, Mockamastrjitte 4 heeft in het MCL een “nije knibbel” gekregen en is gelukkig alweer thuis.
Mw. N. Grijpstra – Wieringa, Brokmui 62 mocht ook weer huiswaarts keren.
Verjaardagen 80 jaar en ouder.
11 mrt. dhr. R.S. Bakker, Altenastreek 75.
13 mrt. mw. J. Hoekstra – Vellema, Voorstreek 1.
13 mrt. dhr. J. Krottje, Kobbe 17.
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

