Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
13 mei 2018
Organist: Gerben Bergstra – Voorganger: Hinne Wagenaar
thema: Dikerje nei de himel / Staren naar de hemel
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Zingen:

De vreugde voert ons naar dit huis

NL 280: 1-4

* Bemoediging en drempelgebed
Bemoediging:
V:
Allen:
V.
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed:
V.

Eeuwige, goede God,
wij warmen ons aan de belofte van
een goede, geheelde schepping.
Wij houden het bij
louter de liefde als enige wapen,
blijven zoeken naar verzoening en vrede
blijven verlangen naar vriendschap.
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Allen: Elkaar bevelen wij vandaag aan uw hoede
aan elkaars aandacht en zorg.
Amen
* Zingen

Onthul ons dan uw aangezicht

* Bijbellezing

2 Koningen 2: 7-15

* Zingen

Veni Sancte Spiritus

NL 681 Latijn-Frysk-Ned

* Bijbellezing

Handelingen 1: 1-11

lêzing yn it Frysk

* Zingen

Veni Sancte Spiritus

NL 681 – zie boven

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
1

NL 280: 5-7

* Gebeden, afgesloten met God fan fier en hein ús Heit

Tuskentiden 229

* Collecte voor Stichting Straatpastoraat Leeuwarden
De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden is opgericht door initiatieven vanuit Het Aanloophuis van de
kerken in Leeuwarden, financieel en bestuurlijk volledig zelfstandig. De Stichting stelt zich ten doel
geestelijke zorg te bieden aan dak- en thuislozen in Leeuwarden. Deze zorg zal worden geboden als
christelijk georiënteerd straatpastoraat.
* Slotlied

Nu wij uiteengaan

NL 423

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* * * *** * * *
Mededelingen
Wirdumerdijk opengebroken
Netbeheerder Liander begint maandag 14 mei met werkzaamheden aan de Wirdumerdijk. De
gashoofdleiding wordt de komende zes weken gefaseerd vervangen. De straat blijft open voor
verkeer en winkels blijven bereikbaar voor publiek.
Activiteiten komende week
16 mei
16 mei
16 mei
18 mei

10.00 uur
18.00 uur
19.45 uur
10.00 uur

Bijbelkring
Zusterkring
Lekenprekers
Haaksters

Kerkenraadskamer
Gemeentecentrum
Kerkenraadskamer
Gemeentecentrum

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