Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 9 september 2018
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Roelof Akse
thema: Renovatie van de ruimte

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet (met woorden van Psalm 1)
* Zingen

Zoals de cederbomen

NL 92: 7 en 8

* Gebed
* Over deze dienst, de ruimte en het renoveren
* Bijbellezing

Psalm 127: 1 (Naardense Bijbel)

* Zingen

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

* Bijbellezing

Exodus 25: 1 t.m. 9 (NBV)

* Zingen

Hoor Gij ons aan!

NL 84: 1 en 2

NL 364: 1 t.m. 5

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Dank en voorbeden, 3x zingen: Bless the Lord, my soul
NL 103E
Dit Taizé lied zingen we vooraf-, tussen de voorbeden en na stilte in het gebed
* Collecte voor adoptiekind in Paraguay
Onze gemeente heeft een adoptiekind in Paraguay: Santiago Arrúa, een jongen van 13 jaar. Via onze
bijdrage worden Santiago en zijn dorpsgemeenschap financieel ondersteund.
* Slotlied, als oproep voor Dopersduin: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ NL 1014: 1, 2, 4 en 5
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
1

Mededelingen
Taizé viering 9 september 19.30 uur in de kerk.
Oriëntatiekring start 13 september in de kerkenraadskamer.
Gemeenteweekend in Dopersduin te Schoorl op 15 en 16 september.
Eens in de twee jaar hebt u de kans om zo’n bijzonder weekend mee te maken. Dit is dé manier om
andere gemeenteleden beter te leren kennen! Aanmelding kan nog steeds: flyers met het
programma en de opgavestrookjes liggen achter in de kerk.
16 september is er GEEN dienst in Leeuwarden.
Expositie en workshops Mienskip door het Lam: utopie of ideaal? In de lutherse kerk, Nieuwe
Oosterstraat 30, Leeuwarden. Opening 15 september t/m 6 oktober dinsdag-zaterdag van 10.30 tot
12.00 uur, workshops op 5 oktober.
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.
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