Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
28 oktober 2018
Preek van de Leek
voorganger: Lutz Jacobi
liturg: Tjitske Hiemstra – organist: Gerben Bergstra
thema: Mei elkoar

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

Dit is in moarntiid …

FNL/NL 216

* Zingen

Wie oren om te horen heeft

NL 320: 1-4

* Bijbellezing

Marcus 4: 26 –34

* Zingen

Wil je wel geloven dat het groeien gaat

* Gebed

NL 923: 1 en 3

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Gebed – stilte – ús Heit sjonge
* Collecte voor Stichting Present Leeuwarden
Sinterklaas is als gulle gever van cadeautjes bij ons goed bekend. De Stichting Present
is minder bekend. Deze stichting wil Sinterklaas zijn voor kinderen uit gezinnen, waar
geen geld voor cadeautjes is. Door de Stichting Present wordt jaarlijks een feestelijke
bijeenkomst georganiseerd, waarop deze kinderen worden verrast door de komst van
Sinterklaas en z'n Pieten. Na afloop van dit feest krijgen de kinderen, dankzij de
Stichting Present, een passend cadeau, terwijl ook de andere leden van het gezin een
kleinigheidje. De Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets willen
geven en mensen die hiermee kunnen worden geholpen. Dit op basis van het
Evangelie van Jezus Christus, die oog had en heeft voor deze mensen. Het is ook ‘Kerk
zijn op maandag’.
En wist u dat u zich ook kunt aanmelden als ‘geheime Sint’ om voor een kind/gezin een tas met
cadeautjes te vullen? Begin november staat deze actie op  www.stichtingpresent.nl/leeuwarden
* Slotlied
De vrede van de aarde en de hemel
We beginnen met zingen zodra de kinderen terug zijn in de kerk.
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Iona-bundel 47

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* * * *** * * *
Mededelingen
Jochanan van Patmos
Theaterconcert door Cantate Cum Gaudio (Chr. regionaal mannenkoor) o.l.v. Marco Rypma,
acteur Kees Posthumus en toneelgroep Tsjoch o.l.v. Rients Feenstra etc. zie flyer (achter in kerk)
3 nov. Koepeltheater om 20.00 uur, entree: € 13,50
10 nov. De Ikker in Burgum
Stilteavond in Oergong op dinsdag 30 oktober 20.00 - 21.00 uur.
Graag opgeven bij Minke van der Meulen-Heida of Tjitske Hiemstra
4 nov. Vriendendienst met als thema Effata – wordt geopend! waarin ds. Roelof Akse voorgaat.
Iedereen is van harte uitgenodigd. Neem uitnodigingen mee om anderen uit te nodigen!
8 nov. 20.00 uur - Lezing door zenmonnik Ben Claessens: ‘De essentie van de spirituele leer’
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.
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