Mededelingenblad zondag 4 februari 2018, Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
We vieren een dienst van schrift en tafel. We lezen uit Marcus 2: 13 – 22, waarin de mensen zich alweer verbazen
over Jezus. Eerst komen de Farizeeërs die het maar niet begrijpen kunnen dat Jezus zich laat uitnodigen voor een
maaltijd waar ook tollenaars en zondaars zijn, een ‘groot aantal’ nog wel, want ‘velen van hen volgden Hem’.
En vervolgens komen er mensen die zich afvragen waarom de leerlingen van Johannes de Doper zoveel soberder
leven dan Jezus en zijn leerlingen.
Het gaat dus over samen eten, over uitgenodigd worden, over de maaltijd van het Koninkrijk waar elke maaltijd die wij
werkelijk vieren een voorproefje van mag zijn. De theoloog Van Ruler, die een mooi boek schreef over het Marcusevangelie, schrijft daarin bij dit stuk: “De prediking van het evangelie, wanneer zij recht gehoord en verstaan en in
geloof ontvangen wordt, loopt altijd hierin uit: dat wij onze maaltijd op de juiste wijze genieten.”
Medewerking aan deze dienst verleent het Damwâldster Keamerkoor, samen met het koor Canzone, o.l.v. Jaep
Meems. De liturgie staat op de achterkant.
Bloemen
De bloemen gaan als groet van ons allen naar Mw. T. Anjema – van Schepen Birdaarderstraatweg 123/17 en naar
dhr. H. Dreves, Birdaarderstraatweg 123/10.
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het project: help Ghanese kindslaven bevrijden
e
(werelddiaconaat). De 2 collecte is voor de kerk en is o.a. bestemd voor instandhouding van de erediensten
Komende diensten
De dienst van 11 februari is een gezamenlijke dienst in De Fontein, met ds.Oosterhoff als voorganger.
Agenda komende week
Maandag:
Algemene kerkeraad, 19.30 uur, Fontein
Dinsdag:
Ontmoetingsbijeenkomst, 9.30 uur, Martinushuis
Woensdag:
Ontmoetingsbijeenkomst, 15.00 uur, Martinushuis
Donderdag:
Leeskring, 10.00 uur, Martinushuis
Ontmoetingsbijeenkomst, 19.30 uur, Martinushuis
Ontmoetingsbijeenkomsten
De opgaven voor de ontmoetingsbijeenkomsten zijn zo langzamerhand binnen. In deze bijeenkomsten bekijken en
overwegen wij wat de plannen van de Werkgroep Toekomst betekenen voor de PGDAW in het algemeen, en onze
wijkgemeente in het bijzonder. De mensen die zich hebben opgegeven krijgen van één van de ouderlingen nog een
definitieve bevestiging en uitnodiging.
Uitnodiging van Vorming en Toerusting: Wijzen uit het oosten, uit zo verre land…
Ds. Jaap van Slageren neemt ons mee langs kerken van het Oosten, de Syrisch Orthodoxe kerk, de Koptische kerk,
de Ethiopische en de Eritrese en Armeens-Apostolische kerk
Donderdag 8 februari om 20.00 uur in de Fontein.
Markt
De werkzaamheden aan de Markt zijn hervat; in de tweede fase wordt het hele middenterrein aangepakt. Er blijft een
toegang naar de Hoogstraat en de Martinuskerk. 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
Mw. S. de Jong – Cuperus, Birdaarderstraatweg 83 wordt nog verpleegd in het MCL op afd. U, kamer 3.
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/ 13, wordt eveneens verpleegd in het MCL en wel op afd. G, kamer 5.
Adres MCL : Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.
Mw. T. Anjema – van Schepen, Birdaarderstraatweg 123/17 is na een geslaagde knie-operatie weer thuis.
Dhr. H. Dreves, Birdaarderstraatweg 123/10, is na een opname in het ziekenhuis ook weer thuis.
Mevr.A.de Boer – v.d.Wagen, Mûnewei 22, heeft in het Martiniziekenhuis te Groningen een operatie ondergaan, en
wacht op uitslag van de onderzoeken.
Verjaardagen
4 febr. mw. T. Wissmann – Wiersma, Rondweg West 128.
7 febr. mw. M. de Jong – Huizinga, Dongeraheem kamer 214.
7 febr. mw. Y. Koudenburg – Meinsma Schermesweide 28.
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

