Mededelingenblad zondag 13 mei 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 gaan we verder met het Noach verhaal; we lezen uit Genesis 8: 20 t/m 9: 17. De aarde is weer
drooggevallen, en Noach, zijn gezin en alle dieren kunnen de ark weer uit. Noach bouwt een altaar en brengt offers,
en God geeft zijn verbond, met als teken de boog in de hemel. Een verbond met al wat leeft. Zeven keer klinkt dat
woord ‘verbond’ in de tekst; het geeft aan wat God het liefste wil voor de mensen en de schepping; het geeft ook aan
waar het in heel dat zondvloedverhaal om gaat: een verbond met al wat leeft, opdat de schepping nooit weer zo
verschrikkelijk bedreigd zal worden.
We zingen de liederen 103: 4, 5 en 7; 977: 1, 2, 3 en 5; 154b: 1 t/m 4 en 5, 6 en 7; SoW 206, Van de vrede blijf
je dromen (zie achterzijde) en 825: 1, 3 en 5
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor de Pinkster-zendingscollecte voor (Bijbel)onderwijs op het
platteland in Bangladesh van Kerk in Actie.
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen
nauwelijks lezen of schrijven. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge
kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en hun leefomstandigheden te verbeteren door het geven van
(bijbel)onderwijs, huiswerk-begeleiding, kinderkampen, vak-trainingen en het verstrekken van microkredieten. Zo
groeien er gemeenschappen van hoop.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het jeugdwerk.
Bloemen
De bloemen gaan vanmorgen als groet van ons allen naar Mw. I.G. de Jong – van der Vinne, De Vergulde Klok 28 en
naar fam.Kroontje, Dongeradyk, De Waekser 9 – 3.
Dienst volgende week
Op zondag 20 mei is de gezamenlijke Pinksterviering in de Bonifatiuskapel, voorbereid door de Raad van Kerken. In
Geandewei vindt u meer informatie over deze dienst.
Markt
De werkzaamheden aan de Markt zijn in volle gang, maar de kerk blijft open! Het is echter nog wel even afzien in de
laatste weken, want ook de Torenstraat is nu afgesloten. De kerk is nu het beste te bereiken via de ‘achterdeur’ aan
De Fetze. De ingang van het Martinushuis is bereikbaar via een corridor die bij het voormalige VVV kantoor begint.
Parkeren kan op de nieuwe parkeerplaatsen (via de Anjelierstraat), of elders in de binnenstad. 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. Schurer – de Haan, De Schans 28 is opgenomen in de Waadwente op afd. Botter, kamer 17.
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12, wordt verpleegd op afd. Aak, kamer 3 van de Waadwente.
Adres Waadwente ; Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Mw. A. Westra – Annema, Bonifatiuspolder 11, is opgenomen in het MCL op afd. A, kamer 11.
Adres MCL : Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.
Mw. L. van der Veen – van der Veen, Wieger Martensstrjitte 75 Damwoude, revalideert in Lindenstein.
Adres revalidatiecentrum Lindenstein : Hydstraat3, 9244 CL Beetsterzwaag.
Mw. Y. de Groot – Woudstra, Kobbe 30 is na een korte opname in het Martini ziekenhuis te Groningen gelukkig
weer thuis.
Mw. Sj. Politiek – Sinnema, Iepenlaan 28, is van de Waadwente verhuisd naar Herbergier Bartlehiem 35, 9091 BH
Wyns.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
In de afgelopen weken hebben de volgende gemeenteleden hun verjaardag gevierd:
30 april: dhr. K. Boersma, De Woudhorne 30
3 mei: mw. A.J. Ridder, Helderstraat 8.
3 mei: mw. S. Feddema, De Omloop 9.
en in de komende week zijn dat:
13 mei: mw. Tj. Huisman – Kloosterman, Mearsloatswal 87.
18 mei: mw. M. Schaaf – van der Lijn, Birdaarderstraatweg 117.
Huwelijksjubileum
Op maandag 7 mei waren dhr. J. Hofman en mw. M. Hofman – Kooistra, Lange Oosterstraat 27, 55 jaar getrouwd.
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

