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

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
25 februari 2018
Voorganger: da. Martha Bakker-van Kampen
i.s.m. Kring Trynwâlden
Organist: Gerben Bergstra;
thema: Reminiscere – Gods barmhartigheid
Denk aan uw barmhartigheid Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen
Psalm 25 : 6
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Here, maak mij uwe wegen

* Gebed

Psalm 25: 2, 3, 9 en 10
Joke Sprey

* Zingen

Take, o take me as I am

NL 833

* Bijbellezing

Marcus 9 : 2-10 út de Fryske bibel

Fokje Kramer

* Zingen

Jo binne yn glâns en gloarje

FNL 543: 1 en 3

* Bijbellezing

1 Koningen 19: 9-18 Bijbel in gewone taal Rinse Rinsma

* Zingen

Niet als een storm, als een vloed

NL 321

God fan fier en hein, ús Heit

Joke Sprey
Tuskentiden 229

* Overdenking
* Orgelspel
* Antwoorden
* Voorbeden en stil gebed

* Collecte voor het Aanloophuis
Het Aanloophuis is een bekend doel in onze gemeente. Onze gemeente is er actief bij betrokken,
zowel qua menskracht als materieel. Het Aanloophuis is een oecumenisch project, dat zich richt op
de opvang van daklozen en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben in Leeuwarden. Naast
uw bijdrage ontvangt het Aanloophuis graag spijkerbroeken en dichte schoenen van u.
* Slotlied

Hear, wês mei ús oant in oare kear

Tuskentiden 237

* Zegen en opdracht
* Afsluiting bij het uitblazen van de kaars

Anjo Dijkstra en Rita Grolleman
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* Orgelspel
* * * *** * * *
Mededelingen
Lezing Martelaarsspiegels
De Lezing van Onijdes Sijtsma over martelaarsspiegels zal plaatsvinden op dinsdagavond 13 maart en
niet op woensdag 14 maart, zoals vorige week afgekondigd.
Koorrepetities
De komende weken oefent het koor weer voor de uitvoeringen op Goede vrijdag en met Pasen. Zingt
u mee? Meer informatie bij Willem Wouda.
Activiteiten komende week
28
28
1
4
4
7
7
8

febr.
febr.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.

10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
10.00 uur

Bijbelkring
Menistentafel
Ochtendmeditatie
Koorrepetitie – na de dienst
Mini Vintage Brassband
Oriëntatiekring
Lekenprekers
Internationale Vrouwendag

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
Liederen overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.

2

Kerkenraadskamer
Kerkenraadskamer
Oergong
Gemeentecentrum
Kerk
Kerkenraadskamer
Oergong
Kerk

