Mededelingenblad zondag 25 maart 2018, Palmzondag, Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
We vieren de Palmzondag, de zondag die in het teken staat van het ‘heden hosanna, morgen kruisig Hem’ (Lied
556). Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen, de menigte palmt Hem in met hosanna-liederen, oude profetieën
lijken in vervulling te gaan. Maar de mensen die het in Jeruzalem en de tempel voor het zeggen hebben zien het
allemaal met lede ogen aan, en zoeken naar mogelijkheden om deze Messias van het volk uit de weg te ruimen.
En zo eindigt de dienst op Palmzondag vanouds dan ook met de lezing van het lijdensevangelie.
Tussen intocht en lijdensverhaal staat echter nog een klein ‘intermezzo’. Als Jezus te gast is bij een feestmaal
komt daar een vrouw binnen die Hem zalft met zeer kostbare nardusolie. Dat roept nogal wat negatieve reacties op
bij de mensen die dat zonde van het geld vinden, maar Jezus zegt dat zij iets goeds voor Hem heeft gedaan: “Zij
heeft gedaan wat zij kon” (Marcus 14: 1 – 11).
Voor Judas is dit het moment om naar de hogepriester te gaan en Jezus uit te leveren. Voor geld.
De dienst is dus een heen en weer tussen vrolijkheid en ernst, en aan het eind komen de kinderen met hun
versierde palmpaasstokken de kerk binnen. De liturgie vindt u op de achterzijde van dit blad.
Bloemen
De bloemen gaan naar Mw. G. Lalkens-van Wieren, Zuiderbolwerk 97 en dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12.
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het project: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord
Oeganda van Kerk in Actie. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte
en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het vrouwennetwerk van Partnerorganisatie Mothers’ Union bezoekt
vrouwen in afgelegen dorpen en leert hen succesvol nieuwe vaardigheden aan, bij voorbeeld hoe zij uit de
armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Moeders voelen zich
gesterkt door dit succesvolle project.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het onderhoud van de orgels.
Passievesper
Vanavond om 19.30 uur is er 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.
Diensten in de Stille Week en op Paasmorgen
29 maart, Witte Donderdag, 19.30 uur, dienst van Schrift en Tafel
30 maart, Goede Vrijdag, 19.30 uur, gedenken van het lijden en sterven van Jezus
31 maart, Stille Zaterdag, 19.30 uur, Paaswake
1 april, Pasen, 9.30 uur, paasmorgendienst en doop van Freerk Rudmer Monsma
Uitnodiging vrijwilligersavond
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! Verder informatie in Geandewei.
Markt
De werkzaamheden aan de Markt zijn in volle gang, maar de kerk blijft open! Het Martinushuis is bereikbaar via
een corridor die bij het voormalige VVV kantoor begint. Parkeren kan op de nieuwe parkeerplaatsen, in de
Kerkstraat of 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 is na een kort verblijf thuis toch opnieuw opgenomen in de
Waadwente op afd. Grundel, kamer 5.
Adres Waadwente Birdaarderstraatweg 68, 9101 AD Dokkum.
Mw. L. van der Veen – van der Veen, tot voor kort wonend aan de Carp. Altingstraat nr. 40, maar inmiddels
verhuisd naar Wieger Martensstrjitte 75, Damwoude, wordt verpleegd in het MCL op afd. A, kamer 8.
Adres MCL : Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.
Mw. B. van der Hoek – de Vries, Altenastreek 35,is na een revalidatie in de Waadwente gelukkig weer thuis.
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12, is na een opname in het MCL en Waadwente ook weer thuis.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
25 mrt. mw. F. van der Galiën – Smits, Feye van Heemstrasingel 8
29 mrt. dhr. J. Buitenweg, Stasjonswei 10, 9123 JZ Metslawier.
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

