Mededelingenblad zondag 18 februari 2018, Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
Vanmorgen vieren we de eerste zondag in de 40-dagen. Met kinderen, tieners en ouders maken we, o.l.v.
jeugdwerker Sietske Koole, een gezamenlijke start met het 40-dagenproject ‘Ik zorg voor jou’.
We lezen in de 40-dagentijd verhalen uit Marcus en Johannes. Zoals altijd op de eerste zondag van de 40 dagen
lezen we over de beproeving van Jezus door de duivel in de woestijn. Dit jaar lezen we dat uit Marcus, die er niet
meer dan twee verzen aan wijdt: Marcus 1: 12 – 13. Ook hier houdt Marcus de vaart er dus in. Wij zetten in de uitleg
de rem er juist op, want in die paar woorden zit toch een heleboel inhoud, en het loont de moeite om daar eens even
bij stil te staan.
We zingen de liederen 542; 547: 1, 2 en 3; 91a; 539; 538; 657: 1 (bij het gedenken van mevr.Talsma); 536.
Bij de muziek die Auke speelt
De 40 dagen tijd is een periode van inkeer en onthouding. Ook in de muziek wordt dit gehoord. De gespeelde muziek
is minder uitbundig als dat u wellicht gewend bent. Voor de komende tijd zoek ik het in de muzikale vorm "ciaconna".
Hierbij is steeds een kort motief van enkele maten te horen, dat steeds terugkeert met daarboven variaties. Er blijft
dus steeds 'iets' hetzelfde.
Voor de dienst: Fantasia in C van Abraham vanden Kerckhoven.
Na de preek: Trio in G van Johann Ernst Rembt (1749-1810).
Tijdens collecte: Preludium en Ciaconna van C.W. Druckenmüller.
Bij de uitgang een Fuga van Johann. Seb. Bach.
Bloemen
De bloemen gaan als groet van ons allen naar Mw. A. de Boer – van der Wagen, Mounedyk 22 en naar mw. F.
Kuiphof, Wortelhaven 21.
Collecten
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor Kerk in Actie en heeft als thema: met je kinderen op de vlucht:
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze
neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Zij leven
onder erbarmelijke omstandigheden. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt
gevluchte moeders om, in alle onzekerheid, juiste zorg te bieden bij voeding voor ondervoede kinderen. Ook met
algemene gezondheidsvoorlichting zorgt IOCC voor levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese
vluchtelingenkampen.
e
De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het jeugdwerk.
Komende dienst
In de morgendienst van volgende week is ds.Bernard Keizer als voorganger in uw midden.
Ontmoetingen in de Veertigdagentijd, vesper op 25 februari 2018
De titel boven dit stukje is ook de titel van het hongerdoek, dat in de Noorderbeuk van de Grote Kerk hangt. In de
vesper op 25 februari staat dit doek centraal. Het doek is in het kerkelijk jaar van 1996-1997 gemaakt door een groep
vrouwen uit wat toen nog de Samen-op-Weg kerken in Dokkum, Aalsum en Wetsens waren. Als leden van drie
verschillende kerken verdiepten zij zich eensgezind in de evangelielezingen van de Veertigdagentijd. Onder leiding
van ds. Jakop de Jong en mevrouw Martha de Jong lazen ze de teksten uit het evangelie volgens de beschrijving van
Marcus en van Johannes. Ze gingen na welke ontmoetingen er in deze verhalen naar voren kwamen en gaven hun
indrukken weer op het hongerdoek. Zo’n twintig jaar later staan we net als de maaksters van het doek stil bij dezelfde
Bijbelgedeelten. We bekijken de afbeeldingen en net als zij vragen we ons wat die verhalen te vertellen hebben over
ons eigen bestaan en over de tijd waarin we leven.
We vieren deze vesper in de Grote Kerk, aanvangstijd is 19.30 uur, voorganger is Arda de Boer – van Veen en de
muziek wordt verzorgd door Anne de Bruijn.
Agenda komende week
Maandag:
Kerkeraad, 19.30 uur, Martinushuis
Dinsdag:
Ontmoetingsbijeenkomst, 19.30 uur, Martinushuis
Woensdag:
Ontmoetingsbijeenkomst, 9.30 uur, Martinushuis
Donderdag:
Leeskring, 10.00 uur, Martinushuis
Ontmoetingsbijeenkomst, 15.00 uur, Martinushuis

Ontmoetingsbijeenkomsten
Komende week zijn de laatste drie van de ontmoetingsbijeenkomsten. Mocht u de bijeenkomst waarvoor u was
uitgenodigd gemist hebben, of alsnog mee willen doen, dan kunt u nog aansluiten bij één van de in de agenda
genoemde bijeenkomsten.
Markt
De werkzaamheden aan de Markt zijn in volle gang; in de tweede fase wordt het hele middenterrein aangepakt. Er
blijft een toegang naar de Hoogstraat en de Martinuskerk. Het Martinushuis is bereikbaar via een corridor die bij het
voormalige VVV kantoor begint. Parkeren wordt nu lastiger, maar er mag ook geparkeerd worden in de Kerkstraat en
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
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12 is na een opname in het MCL nu in de Waadwente op afd. Aak, kamer 6.
Mw. M. Bakker – van der Hoek, Altenastreek 75 is opgenomen in de Waadwente op af. Tjalk, kamer 19.
Adres Waadwente : Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Mw. S. de Jong – Cuperus, Birdaarderstraatweg 83 is na een operatie in het MCL gelukkig weer thuis,
Mw. A. de Boer – Van der Wagen, Mounedyk 22, heef een operatie in he Mariniziekenhuis ondergaan.
Ze wacht thuis op de uitslag van het onderzoek.
Dhr. J. Krottje, Kobbe 17 is na een ziekenhuis opname inmiddels ook weer thuis.
Verjaardagen 80 jaar en ouder.
In de afgelopen week vierden de volgende gemeenteleden hun verjaardag.
8 febr. mw. B. van der Gang – Koopstra, J. Droststraat 7
11 febr. mw. A. van Breeden – Kooistra, Altenastreek 83.
13 febr. dhr. D.G. Teule, Dr. Nic. Radbodusstraat
15 febr. mw. L.M. Schurer – de Haan, De Schans 28.
en in de komende week is op
22 febr. jarig mw. Sj. Politiek – Sinnema, Iepenlaan 28.
Huwelijkjubileum
Op vrijdag 23 febr. zijn dhr. E. Lalkens en mw. G.W. Lalkens – Oostenbrink, Zuiderbolwerk 95, 50 jaar getrouwd.
Geboren
Op 2 februari werd Freerk Rudmer geboren, zoon van Edwin en Romana Monsma, en broertje voor Rienk-Jan en
Silvianne. De familie Monsma woont aan de Brokmui 9.
Gestorven
Op 10 februari is ons gemeentelid Fintje Anna Talsma-Bekkema gestorven, in de leeftijd van 87 jaar. Mevr.Talsma
woonde met haar man Piet aan het Zuiderbolwerk 4. De begrafenis was afgelopen vrijdag, na een dienst in De
Herberg.

IJzersterk
“Het concept kerk vind ik ijzersterk. Je verenigt een groep mensen een keer in de week in
dezelfde ruimte, om daar samen te zitten, te staan en te zingen. En te luisteren naar een
intelligente analyse van complexe teksten, waar je ook nog door geïnspireerd kunt raken.
Waar vind je zoiets nog? Een plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan om zich buiten de
dagelijkse gang van zaken te concentreren op datgene wat het dagelijks leven overstijgt.”
Wilfred de Bruijn, in de rubriek ‘Levenslessen’ in het dagblad ‘Trouw’, 11 februari 2018
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

