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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
24 juni 2018
Voorganger: Maaike de Jong – Organist: Gerben Bergstra
thema: De Farizeeër in onszelf

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Openingslied

Laten wij zingend deze dag beginnen

Lied 212: 1-3

Bron van het goede, die ons zo behoedde

Lied 212: 4-5

* Bemoediging en groet
* Zingen
* Gebed
* Zingen

Gezegend God van mensen

* 1e Lezing NBV

Marcus 2: 23-28

* Luisteren

Stiletto

* 2e Lezing

Marcus 3: 1-6

* Zingen

Zoek de wegen van de wijsheid

Toon Hermans

Lied 849

* Overweging
* Stilte en muziek
* Open ruimte
* Voorbeden

Te Hominem

* Stil gebed en gezongen Us Heit

uit: Als horende de Zwijgende – Paula Copray
Tuskentiden 229

* Collecte voor de Vreugdekinderen
Sinds 2011 ondersteunt onze gemeente een klein kindertehuis bij Bloemfontein in Zuid-Afrika, waar
door hun ouders verstoten kinderen met hiv worden opgevangen. Bonne Doller en Jelle Krol
bezoeken het kindertehuis regelmatig,; de laatste keer was in 2017.
Geld blijft hier hard nodig. U kunt dit doel ook steunen door eenmalig of periodiek een bedrag over
te maken naar de Doopsgezinde Gemeente; dat geld wordt dan van tijd tot tijd naar Zuid-Afrika
overgemaakt.
* Slotlied

Voor mij is geluk

* Wegzending en gezongen zegen
Vrede wens ik je toe

Lied 783

tekst: Roel Bosch, Noorse melodie

Mededelingen
Er ligt een intekenlijst voor de Supermarktactie op zaterdag 14 juli.
Hebt u een paar uurtjes tijd om in Westeinde te helpen met het inzamelen van voedingswaren voor
de Voedselbank? Want de Voedselbank is nog steeds broodnodig, ondanks de weer groeiende
welvaart. In een jaar tijd zijn de prijzen in de supermarkten met gemiddel 8% gestegen, blijkt uit
onderzoek van Kassa. De supermarkten hun prijzen verhogen omdat mensen meer te besteden
hebben. Helaas geldt dat meer te besteden hebben niet voor mensen met een uitkering of zonder
aanvullend pensioen. Integendeel zelfs …
Hebt u uw stembiljet voor de KR ingeleverd? Dat kan vandaag nog.

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