Mededelingenblad zondag 8 april 2018 Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
Op de zondagen na Pasen lezen we uit de ‘oerverhalen’ Genesis 1 – 11. Verhalen die Israël heeft ontleend aan de
culturen rondom, maar die in de bijbel wel een heel eigen invulling hebben gekregen.
Vanmorgen lezen we van de tuin van Eden, de twee bomen en de slang. Van de levensboom mogen Adam en Eva
zoveel eten als ze willen; van de boom van kennis van goed en kwaad moeten ze afblijven. Waarom? Waarom lijkt
God als het ware uit te lokken dat de mens juist naar die kennis op zoek gaat?
Uit het Johannes-evangelie lezen we daarbij hoofdstuk 20: 24 – 31, over Thomas, de twijfelaar die weten wil: alleen
aan zijn wonden zal hij zijn Heer herkennen.
We zingen de liederen 218; 81: 1 – 4; 807; 643: 3, 4 en 5; 823 en 632.
De muziek die Auke speelt
Voor de dienst: Ciaconna in F moll van Johann Pachelbel (1653-1706)
Na de preek: Trio in C van Johann Ernst Rembt (1749-1810). Rembt was een leerling van Johann Peter Kellner,
deze was een leerling en vriend van Bach.
Tijdens collecte: Concerto in D van C.W. Druckenmüller.
Na de zegen Fuga in C van Johann Christoph Kellner (1736-1803), de zoon van bovengenoemde Johann Peter.
Bloemen
De bloemen gaan naar dhr. R. Bakker, Altenastreek 75, en mw. L. van der Veen – van der Veen, Lindenstein,
Beetsterzwaag.
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het bezoekerswerk in de wijken.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.
Uitnodiging van Vorming en Toerusting (16) De Amish
Dhr. Jouk Huisman gaat met ons in gesprek over deze bijzondere geloofsgemeenschap.
Donderdag 12 april om 20.00 uur in de Herberg.
Palmpaasstokken
Wat fijn dat we op palmzondag veel kinderen mochten verwelkomen voor het maken van een palmpaasstok. En
wat fijn dat er jongeren waren om ons daarbij te helpen!
Willen jullie de (lege) stokken weer mee terug nemen naar de kerk? Dan kunnen we ze volgend jaar weer
gebruiken. Alvast bedankt. Leiding van de kinderkerk
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. L. van der Veen – van der Veen, voorheen Carp. Altingstraat 40, maar inmiddels verhuisd naar
Wieger Martensstrjitte 75 Damwouden, revalideert in Lindenstein.
Adres Revalidatie Centrum Lindenstein : Hydstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag.
Mw. Sj. Politiek – Sinnema, Iepenlaan 28, wordt verpleegd in de Waadwente op afd. Grundel, kamer 5
Adres Waadwente : Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Mw. A. van der Meer – van der Veen, Voorstreek 21, is na een opname in het MCL gelukkig weer thuis.
Mw. M. Schaaf – van der Lijn, Birdaarderstraatweg 117, is ook in het MCL geweest, maar gelukkig ook weer thuis.
Mw. H. Boonstra – Wobbes, de Omloop 5/6 is verhuisd naar Dongeraheem, kamer 011.
Adres Dongeraheem : Dongeradyk 67, kamer 011, 9101 GC Dokkum
Verjaardagen 80 jaar en ouder.
In de afgelopen week waren jarig :
2 april dhr. O. Lijzenga, Pinsterblomstrjitte 2
4 april dhr. W. Wittermans, Brokmui 22.
5 april dhr. Sj. Stienstra, Munedyk 18
6 april mw.T.T. Iedema – Smit, Birdaarderstraatweg 27/14
en in de komende week zijn jarig :
8 april dhr. S. de Jong, Dongeradyk 67, kamer 214.
8 april dhr. J.J. Blom, Strobosserweg 13.
13 april mw. J. Bosma – Bergsma, Birdaarderstraatweg 25/6.
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

