Mededelingenblad zondag 15 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 Genesis 4, over Kaïn en Abel. Twee verschillende jongens, twee wijzen van leven: de
landbouwer en de herder, Kaïn de doener en Abel, wiens naam zoiets als ‘dampje’ betekent.
Ook weer zo’n verhaal waar je nooit helemaal je vinger achter krijgt, want waarom kijkt God wel naar Abel en zijn
offer, maar niet naar Kaïn? Dat ‘kijken’ speelt een grote rol in het verhaal, want als Kaïn niet meer met God wil
meekijken naar zijn broer, dan “ligt de zonde op de loer”.
Uit het Johannes-evangelie lezen we hoofdstuk 21: 15 – 25. Ook daarin gaat het over twee heel verschillende
personen: Petrus, altijd haantje de voorste, - en die andere leerling, die in het hele Johannes-evangelie wordt
aangeduid als ‘de leerling van wie Jezus hield’.
We zingen uit de liederen 213: 1, 3 en 4; 33: 2 en 8; 139: 1, 2 en 5; 649; uit de bundel ‘Tussentijds’ Lied 217 “Wij
die met eigen ogen”, en lied 650.
De muziek die Auke speelt
Als 'muzikale' onderstreping van de tijd voor Pasen was de muziek toen ingetogen. Nu na Pasen kunnen de diverse
registers weer in volle glorie gebruikt worden. Voor de Pasen hoorde u een paar ingetogen trio sonates en ciaconna's,
nu is het tijd voor uitbundige concerto's. Zoals predikanten vaak een leesrooster volgen, zo kun je als organist ook een
oeuvre van een componist doorspitten, op zoek naar geschikte muziek. Vandaar dat u momenteel regelmatig dezelfde
componisten namen tegenkomt.
Voor de dienst: Psalm 33 van Cornelis de Wolf (1880-1935). Hij was organist van de Eusebiuskerk in Arnhem.
Tijdens de collecte: Concerto II in F van C.W. Druckenmüller, waarbij de trompet van het orgel solistisch is te horen.
Na de dienst: Fuga nr. IV in F en nr. V in C van Johann Chr. Kellner (1736-1803).
Bloemen
De bloemen gaan naar Mw. M. Schaaf – van der Lijn, Birdaarderstraatweg 117 en mw. A. van der Meer – van der
Veen, Voorstreek 21.
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor eigen activiteiten van de drie wijkdiaconieën.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het jeugdwerk.
Elke tweede en derde zondag van de maand: inzameling voor de voedselbank.
Sportkerk
Op zondag 22 april is er sportkerk voor de jongeren van 12 – 16. Verzamelen om 9.00 uur bij je eigen kerk; dan
samen fietsen naar De Fontein, en van daaruit naar Palestra, waar de Bootcamp begint. Om 11.00 uur fietst iedereen
dan weer naar huis.
Vesper ‘Tussen Pasen en Pinksteren’
Op zondag 22 april om 19.30 uur is er in de Grote of. Sint Martinuskerk een vesper, waarin we in het kader van
‘zingen op de terp’ oude en nieuwe liederen zingen. Deze liederen zijn gerangschikt rondom een aantal thema’s die
aan de orde komen tussen Pasen en Pinksteren. Die thema’s zijn:
Kom, heilige Geest.
Door water en woestijn.
Blijf in mijn liefde.
Wachten.
Daarbij lezen we enkele bijbelverhalen, en meditatieve teksten en gebeden uit het Liedboek.
Avond voor de jeugd op 18 april: Is (de) Kerk Echt Anders?!
We organiseren een escaperoom in de Herberg. Ontsnap jij binnen een uur uit de kerk? Lukt dat? Dan heb jij
meegedacht over de toekomst!
Het advies van de toekomstgroep maakt op vele fronten wat los. In iedere wijk wordt er aandacht aan besteed. Als
jeugdraad willen wij ook in het bijzonder jullie vragen naar jullie mening. Maar dus niet door een praatavond. Nee, we
dagen je uit om zo creatief te denken dat je kunt ontsnappen!
Geef je snel op bij Sietske.
De Jeugdraad
Vorming en Toerusting 17 Witness
De vraag of geweldloosheid in een gewelddadige wereld vol te houden is, is steeds een thema in deze spannende,
maar ook ontroerende film. Donderdag 19 april om 19.45 in de Fontein.
Agenda komende week
Maandag:
Kerkeraad, 19.30 uur, Martinushuis
Vergadering leiding kinderkerk, 20.00 uur, Martinushuis
Dinsdag:
Wijkteam 1, 19.30 uur, Martinushuis
Donderdag:
Gemeentevergadering PGDAW, 19.30 uur, Herberg

Gemeentevergadering a.s. donderdagavond
Het rapport van de werkgroep ‘Toekomst PGDAW’ is de afgelopen maanden in diverse geledingen besproken en een
aantal gemeenteleden heeft schriftelijk gereageerd.
De drie wijkgemeenten hebben ook elk hun reactie naar AK gestuurd. Deze reacties komen aan de orde en zijn
evenals het rapport van de werkgroep en het exploitatieoverzicht van de vier kerkgebouwen allemaal vinden op de
website PGDAW.nl
Op de gemeentevergadering zal centraal staan:
Wat heeft het voorgaande opgeleverd? Hoever zijn we? Wat is de status quo?
Ook uw mening is van belang, kom en laat u informeren, leef mee, werk mee, denk mee, voel mee in dit proces van
verandering in de PGDAW.
De gemeentevergadering is op donderdag 19 april a.s.
Plaats: De Herberg. Tijd: Inloop: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.
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 wordt verpleegd in de Waadwente op afd. Grundal, kamer 5.
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12, is daar opnieuw opgenomen. Hij ligt op afd. Aak, kamer 3.
Adres Waadwente : Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Mw. L. van der Veen – van der Veen, Wieger Martensstrjitte 75 Damwoude, revalideert in Lindenstein.
Adres Revalidatiecentrum Lindenstein : Hydstraat 3, 9244 cl Beetsterzwaag.
Mw. J.H. van Wieren – de Jong, F. Hommiusstraat 31, is na een opname in de Waadwente weer thuis.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
In de komende week hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren.
15 april mw. B. Boersma – Sander, De Woudhorne 30.
20 april mw. A.A. Bahlmann – Harssema, Burg. de Vriesstraat 11.
20 april mw. Sj. Stichter – Reitsma, De Omloop 7/5.
20 april mw. R. Dijkstra – Akkermans, Helderstraat 24.
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

