Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze ‘kale’ liturgie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
14 januari 2018
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: ds. Korneel Roosma
thema: God heeft behagen in jou
Samenroepen
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Zingen

Rond het licht dat leven doet

NL 287: 1-2

Rond het licht dat leven doet

NL 287: 5

In de bloembol is de krokus

NL 982

* Bemoediging en groet
* Zingen
* Gebed
* Zingen
Horen
* Bijbellezing

Johannes 2: 1-11

* Zingen

Liefde eenmaal uitgesproken

* Bijbellezing

Jesaja 62 vers 1–5

* Zingen

Wij willen bruiloftsgasten zijn

NL 791

NL 525: 1, 2, 5

* Overdenking
* Muzikale overdenking
Antwoorden

Wat is de goede wijn in deze gemeente?

* Open ruimte
* Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
* Collecte voor Medisch Benefiet Friesland
Op vrijdag 16 maart 2018 vindt het zesde benefietdiner voor alle medisch specialisten, huisartsen,
arts-assistenten en co-assistenten uit Friesland plaats. Dit benefietdiner wordt volledig mogelijk
gemaakt door donaties. Voorgaande edities van het benefietdiner brachten gemiddeld € 20.000 op.
Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan stichting Safe Motherhood die zich inzet om
wereldwijd moedersterfte terug te brengen.
* Slotlied

Gij die alle sterren houdt
1

NL 919: 1, 3, 4
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* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* * * *** * * *
Mededelingen
Taizé-viering
Vanavond is er om 19.30 uur weer een Taizé-viering. Iedereen is van harte welkom.
AKC-kampen
De eerste inschrijftijd voor de AKC-kampen is dit jaar heel kort! Tot maandagavond 15 januari 20.00 uur staat
het opgaveformulier open op de site, daarna wordt er geloot en verdeeld. Vanaf 1 februari kun je je weer
inschrijven voor de resterende plaatsen. Kijk op  http://akckampen.nl
Opening Culturele Hoofdstad
In verband met de opening van Culturele Hoofdstad is vrijdag 26 januari vanaf 16.00 uur 's middags tot 's
avonds laat de binnenstad afgesloten voor ALLE verkeer, dus ook fietsers! Houd er rekening mee dat ook op
zaterdag en zondag de kerk iets moeilijker bereikbaar kan zijn.
Hoop op Wielen
Vanavond om 22.35 uur op NPO2 besteedt Kruispunt aandacht aan de Kledingbus Súdwest-Fryslân. In
Bolsward was al een winkel met tweedehands kleding, maar nog niet in de dorpen in de omgeving. De
kledingbus komt op vaste tijden in de dorpen. Als de bus in de dorpen komt, kunnen mensen zowel kleding
inbrengen als uitzoeken (gratis!). Maar het is ook een ontmoetingsplek!
Oecumenische Viering
Komende zondag, 21 januari om 19.00 uur, in de Week van Gebed voor
Eenheid, wordt er in de R.-K. St. Martinuskerk te Sneek een Provinciale
Oecumenische Viering gehouden.

2018Verhalen
Zoals u ook in Onderweg hebt kunnen lezen start tht openingsweekend van Kulturele Haadstêd met
onder meer een verhalenavond op 26 januari. Op meerdere locaties in Leeuwarden en Fryslân kunt u
vanaf 19.00 uur vertellers beluisteren. Ook bij onze vermaning zit een verteller, maar er is natuurlijk
ruimte voor meer … Dus als u nu denkt: ik wil ook wel een verhaal vertellen … Neem contact op met
Hanna of Tori.
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.
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