Mededelingenblad zondag 27 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 besluiten we de reeks, met het verhaal van de torenbouw van Babel, uit Genesis 11. De torenbouwers
willen omhoog met hun prestige-object tot in de hemel, maar God daalt af om dat torentje eens te bekijken, en vindt
het maar niks dat mensen allemaal hetzelfde willen en hetzelfde denken. Dus schept Hij een heilzame verwarring,
waardoor de mensen voortaan moeite moeten doen om elkaar te vinden en te begrijpen.
Het is zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) en we zingen de liederen 8: 1, 2, 3 en 6; 705; 683;
823: 1, 2, 4 en 5 en
985; en uit de bundel ‘Liederen van het begin’ het lied ‘De toren van de vromen’.
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 pastoraat.
Bloemen
De bloemen gaan als groet van ons allen naar mw. Y. de Groot – Woudstra, De Kobbe 30, en naar mw. L. van der
Land – Posthumus, De Woudven 5.
Sectieteam
Aanstaande woensdag, 30 mei, om 9.30 is er een bijeenkomst van sectieteam 4, in het Martinushuis.
Markt
De werkzaamheden aan de Markt naderen hun voltooiing. Vanmorgen is het nog behelpen, maar vanaf volgende
week is ook het boventerrein weer beschikbaar om de auto’s te parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn vooral bedoeld
voor mensen die niet zo goed ter been zijn. Op het lagere gedeelte van de Markt zijn ook parkeerplaatsen, en ook op
De Fetze mag (mits netjes) geparkeerd worden. Dit alles is besproken met de dienst Fergunningen, Tafersjoch,
Hendhaefjen (Vergunningen, Toezicht, Handhaven) van de DDFK-gemeenten.
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. A. Westra – Annema, Bonifatiuspolder 11, is na een opname in het MCL, nu in de Waadwente op afd. Aak, kamer 9.
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12 wordt daar ook verpleegd. Hij ligt op afd. Aak, kamer 3.
Adres Waadwente: Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Dhr. J. van der Zwaag, Aalsumerweg 21 is opgenomen in het MCL, afd. J, kamer 8.
Adres MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.
Mw. L. Schurer – de Haan, de Schans 28, is na een opname in de Waadwente weer thuis.
Mw. L. van der Veen – van der Veen, W. Martensstrjitte 75, 9104 JP Damwoude is ook weer thuis.
Dhr. W. Stichter, De Omloop 7-5 is een paar dagen in het ziekenhuis geweest, maar is inmiddels weer thuis.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
In de afgelopen week hebben de volgende gemeenteleden hun verjaardag gevierd.
21 mei mw. T. Aartsma – Noordhuis, Birdaarderstraatweg 29/4.
23 mei mw. J. Kingma – Jorna, Birdaarderstraatweg 123/27.
26 mei mw. M.H. Guiting – Wennekes, Dongeradyk 59/2.
27 mei mw. B. Wijma – de Vries, Waterhoen 14.
Alle jarigen nog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en we hopen dat jullie een mooie dag hebben gehad.
Dank
Hartelijk dank voor zoveel meeleven vanuit de gemeente tijdens mijn opname in het ziekenhuis en de herstelperiode
in Lindenstein te Beetsterzwaag. Blij en dankbaar ben ik weer thuis te mogen zijn in Damwoude.
Met een vriendelijke groet
Lolkje van der Veen-van der Veen
Wyger Martensstrjitte 75, 9104 JP Damwâld
Privacyregels
Ook in de kerk hebben we te maken met de nieuwe privacy wetgeving. In afwachting van een protocol dat door het
College van Kerkrentmeesters wordt opgesteld, hanteren we nog maar even de regels in onze wijk tot nu toe:
• Ziekenhuisopnames worden alleen vermeld op het mededelingenblad en in Geandewei als gemeenteleden
die zelf doorgeven aan dhr.Hellinga. Over de reden van opname wordt geen mededeling gedaan.
• Verjaardagen en jubilea worden vermeld, tenzij mensen hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen.
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

