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

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
4 februari 2018
Organist: Gerben Bergstra voorganger: Tjitske Hiemstra
thema: Iedereen is naar u op zoek!

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

In de veelheid van geluiden

NL 283 – NL en Frysk

* Zingen

Zo vriendelijk en veilig als het licht

NL 221: 1

* Bijbellezing

Psalm 142 uit '150 psalmen vrij' van Huub Oosterhuis

* Zingen

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet bundel: Joh. de Heer

* Gebed

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
* Bijbellezing

Marcus 1: 29-38

* Zingen

Iedereen zoekt U, jong of oud

NL 837 - Frysk en NL

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte

Eric Hoekstra vertelt over vasten vanaf 14 februari (aswoensdag)

* Voorbeden / gebed en Us Heit sjonge
* Collecte voor Stichting Vluchteling en eigen gemeente (geel lintje)
* Slotlied

Als ik jou bij name roep

Ionabundel 40
in een vertaling van Sytze de Vries
We beginnen met zingen zodra de kinderen terug zijn in de kerk.

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) Amen
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* * * *** * * *
Mededelingen
Amnesty
Er zijn weer Amnesty brieven om te schrijven – 4 weken de kans om onrecht aan de kaak te
stellen in Colombia, Nigeria en India.
Jaarboekjes
De doopsgezinde jaarboekjes 2018 zijn aangekomen. Als u er eentje hebt besteld, dan kunt u deze
afhalen bij koster Appie.
Getijden – Iona-zangmiddag
Zondag 11 februari om 15.00 uur is er in onze vermaning weer een Ionazangmiddag met als thema Getijden – het is tijd om het tij te keren. De middag wordt
om 17.00 uur afgesloten met een vesper. Iedereen is van harte welkom. Om een indicatie
te krijgen van het aantal deelnemers, graag opgeven via Tjitske Hiemstra  tj.hiemstra@hetnet.nl of
op de lijst achter in de kerk
Lezing Wouter Slob
Op dinsdagavond 20 februari om 19.30 uur verzorgt Wouter Slob een lezing in onze kerk met als
thema ‘Liberaal Christendom voor iedereen’. Kosten € 5,- Ook hiervoor ligt een intekenlijst in de kerk.

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
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