Mededelingenblad zondag 18 maart 2018, Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
We lezen Johannes 12: 20 – 33, over de graankorrel die sterft in de akker om op te staan in een korenaar vol nieuw
leven. Jezus is op het toppunt van zijn ‘succes’, er komen zelfs Grieken op Hem af, en juist op dat moment begint
Jezus te praten over de graankorrel, en over ‘je leven verliezen om het te behouden’. Zoals wel meer uitspraken van
Jezus, hebben zijn leerlingen ook deze pas achteraf, na zijn opstanding begrepen.
In het lijdensverhaal van Johannes komt het angstige gebed in Gethsémané niet voor. Johannes benadrukt juist het
majesteitelijke van Jezus, die het lijden op zich neemt. Toch vertelt dit gedeelte ook over een moment van tweestrijd
bij Jezus: “Nu ben Ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader. Laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor
ben Ik juist gekomen…”
De naam van de zondag is ‘Judica me’ – doe mij recht, naar Psalm 43: 1
We zingen uit de liederen 43: 1, 2 en 3; 561: 1, 4 en 5; 767; 650 en 907.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar Mw. Sj. Politiek – Sinnema, Iepenlaan 28 en naar mw. A. Hoeksma – van der Wal,
Rondweg Noord 54/A/08
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het project: ouders kiezen voor onderwijs van Kerk in Actie. In
Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Duizenden
kinderen moeten onder slechte omstandigheden mee werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Ze kunnen niet
naar school. Partnerorganisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op en zoekt samen met de ouders naar
mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het jeugdwerk.
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 21 maart opgeven bij Alida Jansma johanalida@hotmail.com
Zomertijd
Komend weekend begint de zomertijd. De klok gaat een uur vooruit. Een uur korter slapen dus, om op tijd in de kerk te
kunnen zijn.
Passievesper
Volgende week zondag, 25 maart, is er ’s avonds in de Grote Kerk een passievesper: “Stabat Mater Dolorosa” (De
moeder stond door smart bewogen), met muziek van Franz Lachner, John Stainer en Karl Jenkins, uitgevoerd door de
Sweelinck Cantorij uit Stiens o.l.v. Anne de Bruijn. Organist is Auke de Boer. Deze vesper begint om 19.30 uur.
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
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12, wordt verpleegd in de Waadwente op afd. Aak, kamer 6.
Mw. B. van der Hoek – de Vries, Altenastreek 35, revalideert in de Waadwente op afd. Botter, kamer 13.
Adres Waadwente : Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Mw. L. van der Veen – van der Veen, woonde in de Carp. Altingstraat 40, maar is inmiddels verhuisd naar Wieger
Martensstraat 75 Damwoude, is opgenomen in het MCL op afd. A, kamer 8.
Adres MCL : Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.
Mw. Sj. Politiek – Sinnema, Iepenlaan 28 mocht vanuit de Waadwente weer huiswaarts keren.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
21 mrt. dhr. C. Wissmann, Rondweg 128.
22 mrt. mw. E. Adema – Bruinja, Mearsloatswal 6.
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

