Mededelingenblad zondag 4 maart 2018, Grote Kerk Dokkum
Bij de dienst
We lezen Johannes 2: 13 – 22, waarin Jezus de geldwisselaars en handelaars in offerdieren de tempel uit jaagt. Het
gaat er ruig aan toe, en ‘de Joden’ vragen wat Jezus het recht geeft om dit te doen. Jezus spreekt dan moeilijke
woorden over ‘de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen’, maar dat begrijpen ze niet. Pas later zullen de
leerlingen begrijpen dat Jezus hier over zijn eigen opstanding sprak.
Jezus heeft een nogal gecompliceerde verhouding met de tempel in Jeruzalem. Hij wordt er altijd weer heen
getrokken, maar Hij heeft ook grote kritiek op het tempelbedrijf waar priesters van de omgang met God een systeem
hebben gemaakt. Die kritiek is trouwens een rode draad in heel de bijbel: ook profeten als Micha en Jeremia
waarschuwden al tegen een godsdienst die enkel bestaat in plichtplegingen, maar weduwen en wezen aan hun lot
overlaat (Jeremia 7). We zingen de liederen 25: 7, 9 en 10; 547: 4, 5 en 6; 541; 187; 825: 6, 7 en 8; 971.
Bloemen
De bloemen gaan als groet van ons allen naar dhr. J. Krottje, Kobbe 17 en naar dhr. B. Boonstra, Feye van
Heemstrasingel 10.
Collecten
e
De 1 collecte is voor de diaconie en is bestemd voor de Zendingscollecte van Kerk in Actie voor het project:
Sterke vrouwen opleiden op Papoea. Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van
hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het
vormingscentrum P3W leert vrouwen lezen en schrijven en geeft Bijbelstudies. De vrouwen krijgen praktijklessen over
gezonde voeding of volgen een vakopleiding en nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. En heel
belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties
e
doorgaat.De 2 collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het pastoraat.
Dienst volgende week
In de dienst van volgende week is ds. D.de Boer uit Leeuwarden als voorganger in uw midden.
Agenda komende week
Dinsdag: Grote Kerk Commissie, 19.30 uur, Martinushuis. Donderdag: leeskring: 10.00 uur, Martinushuis
Uitnodiging vrijwilligersavond
Geachte vrijwilliger van de Grote of St. Martinuskerk te Dokkum. Het is weer de hoogste tijd om alle vrijwilligers in het
zonnetje te zetten. Als dank voor uw inzet voor onze gemeente willen wij u uitnodigen voor de vrijwilligersavond op
Donderdag 5 april 2018. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt…..
Markt
De werkzaamheden aan de Markt zijn in volle gang. 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
Mw. Sj. Politiek - Sinnema, Iepenlaan 28 is opgenomen in de Waadwente op afd. Grundel, kamer 5.
Dhr. S. Viet, Birdaarderstraatweg 123/12 wordt ook in de Waadwente verpleegd. Hij ligt op afd. Aak, kamer 6.
Adres Waadwente : Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum.
Mw. B. van der Hoek – de Vries, Altenastreek 35 is voor een rugoperatie in het UMCG opgenomen op afd. K 1,
kamer 38, bed 2. Adres UMCG : Postbus 30001, 9700 BR Groningen.
Mw. N. Grijpstra – Wieringa, Brokmui 62 wordt verpleegd in Nij Smellinghe op afd. A2 – Kamer 210.
Adres Nij Smellinghe : Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten.
Dhr. B. Boonstra, Feye van Heemstrasingel 10 is na een opname in het MCL gelukkig weer thuis.
Verjaardagen 80 jaar en ouder.
5 mrt. dhr. U. Wierstra, Birdaarderstraatweg 49
8 mrt mw. J. Terpstra – Tjepkema, Rondweg West 114.
10 mrt. mw. A. van der Meer – van der Veen, Voorstreek 21
Huwelijksjubileum
Op maandag 5 maart zijn dhr. J.E. Tabak en mw. D.M. Tabak – Michon, Altenastreek 71 25 jaar getrouwd.
In Geandewei stond vermeld dat dhr J. Anjema en mw. T. Anjema – van Schepen Birdaarderstraatweg 123/17, 60
jaar getrouwd zijn. Dit is niet helemaal juist Het moet zijn dhr. A. Anjema
Adreswijziging
Mw. J. Hof – Keuning, voorheen Eelaan 6, woont nu al weer geruime tijd in Dongeraheem, kamer 304.
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

