Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
22 april 2018
voorganger: ds. Hester Wouda – organist: Gerben Bergstra
thema: Gaan op paden van gerechtigheid

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

Wij komen hier ter ere van uw naam

NL 274: 1

Ontferm u God

274: 2-3

* Lezen

Psalm 65 – Grazige weiden

Karel Eykman

* Zingen

De stilte zingt u toe, o Here

Psalm 65, 1, 5 en 6

* Lezen

Ezechiël 34: 1-14

* Zingen

Mijn God, mijn herder …

* Lezen

Johannes 10: 11-16

* Zingen

Dat wij onszelf gewonnen geven

* Gebed
* Zingen
* Inleidende woorden

NL 23C

NL 816

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader
God fan fier en hein ús Heit

Tuskentiden 229

* Inzameling van de gaven voor het herstel van de joodse begraafplaatsen in Leeuwarden en
Gorredijk. In de Onderweg staat hier een artikel over. Daarin staat ook dat er gastgezinnen /
slaapplaatsen gezocht worden voor de vrijwilligers in de week 23-27 juni.
* Kinderen komen binnen
* Slotzang

U kennen, uit en tot U leven
1

NL 653: 1, 6 en 7

* Uitzending en zegen, besloten met:
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

Mededelingen
Kleurrijk Friesland
Donderdag 26 april wordt in de Fonteinkerk het symposium Amor Mundi gehouden, met als spreker
Joke Hermsen. Kosten zijn € 5,- en de inloop is vanaf 19.00 uur.
Geef u op voor KONINGSDAG als vrijwilliger in de theetuin en/of bakker voor de
lekkernijen. De opbrengst gaat naar het straatpastoraat en naar Blessed Generation.
Opgavelijst achter in de kerk.
MCC en de MERK
Volgende week gaat ds. Gerke van Hiele voor in de dienst, de collecte is voor Amnesty International.
Tijdens deze dienst worden ook de comforters, tasjes en sokken, gemaakt voor de MCC-actie voor
Syrische vluchtelingen 'uitgezwaaid'. De tasjes zijn bestemd voor schoolkits en het vullen van één zo'n
tasje met schiften, potloden, liniaal en gum kost € 5,00. Zonder deze artikelen kan een kind niet naar
school. Wilt u nog een tasje 'vullen', achter in de kerk liggen enveloppen waarin u uw bijdrage kunt
doen.

Liederen overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.

2

