Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Dienst van herdenken op zondag 25 november 2018
Voorgangers: Tjitske Hiemstra en Roelof Akse
Organist: Gerben Bergstra – Pianist: Truus de Vries
Gemeentekoor o.l.v. Marleen v.d. Lei
thema: Neem ons in uw hoede
* Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Voor alle mensen die willen schuilen

* Gebed, vooraf zingt het gemeentekoor Jo binne. leave God

melodie NL 248
FNL 852: 1 en 2

* Bijbellezing

Psalm 16(NBV)

* Zingen

Behüte mich, Gott / Behoedzje my, God

* Bijbellezing

Psalm 16 (uit 150 psalmen VRIJ, van Huub Oosterhuis)

* Zingen
Ik leg mij in uw hoede neer
Het koor zingt vers 1, 3, 5 en 7 en gemeente zingt vers 2, 4 en 6

NL 16B - 2x koor, 2x gemeente

NL 250: 1 – 7

* Overdenking
* Orgelspel
* Koorzang

Waar zou het zijn, dat land van licht?

NL 952: 1 - 3

* Open ruimte, herdenken van overledenen;
namen worden genoemd en tien kaarsen worden aangestoken

* Dank en voorbeden,
Waarin gezongen door het koor Dans nos obscurités
Na het stil gebed zingen we dit allen

NL 598

* Collecte voor FDS project Stichting Leergeld
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die
zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om
te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze
kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als
volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten,
wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. Het
motto van Leergeld is: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
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* Zingen

Behoed en bewaar jij ons
Taizé
1e couplet koor, dan alle 4 coupletten door allen
We beginnen met zingen zodra de kinderen terug zijn in de kerk.

* Zegenbede


Stilte-avond in Oergong op 27 november, 20.00 – 22.00 uur,
Roelof Akse gaat voor in Bethelkapel
Woensdag, 28 november, gaat ds. Roelof Akse tussen 18.00 en 20.00 uur voor in de Haagse Bethelkapel
tijdens de kerkestafette die daar wordt gehouden om te voorkomen dat de vijf leden van het gezin
Tamrazyan worden uitgezet naar Armenië. De familie verblijft sinds 2010 in Nederland en de kinderen (21,
19 en 15 jaar) zijn hier volledig geworteld. De diensten zijn tevens bedoeld om het pleidooi voor een
ruimhartig kinderpardon, voor jonge vluchtelingen die in Nederland geworteld zijn, kracht bij te zetten. Wie
deze actie wil ondersteunen, kan vandaag een handtekening zetten onder een brief die gestuurd zal
worden aan de leden van de Tweede Kamer.
Voedselbank in advent
Wij houden het niet bij slechts één zondag inzamelen. In de adventstijd staat er een krat achter in de kerk
waar u bijdragen voor de Voedselbank in kwijt kunt. We gunnen de minima in onze stad toch ook een zalig
kerstfeest?!?

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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