Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
2 december 2018
Organist: Gerben Bergstra – Voorganger: ds. Tjitske Hiemstra
thema: De stilte van 1e advent

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Famke Waringa steekt de eerste adventskaars aan
Eén kaarsje,
zo mooi in donkere nacht,
vertelt ons van licht
waar ieder op wacht.
* Zingen

Ga stillen in den lande
NL 440: 1 en 2
(na het eerste couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte)

* Gebed
* Zingen
* Bijbellezing

Licht in onze ogen

NL 463: 1 en 2

Openbaring 8: 1-4
... een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur …

* Zingen

Zuivere vlam

NL 458 (Ned. Frysk)

* Bijbellezing Lucas 1: 5-25
… en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren …
* Zingen

Een engel spreekt een priester aan

NL 464: 1 en 2

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte met viering van de Maaltijd van Enigheid
*Voorbereiding en uitnodiging met Vervul, o Heiland het verlangenlied

NL 442: 2

*Tafelgebed, waarna we zingen Kyrie Eleison

NL 463: 6 en 7

* Breken en delen van brood en wijn
* Stil gebed en Us Heit sjonge God fan fier en hein
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Tuskentiden 229

* Collectes voor Zienn en eigen gemeente (rozet)
Zienn is een organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe. De
Stichting Zienn ondersteunt mensen die thuis- of dakloos zijn, dat dreigen te worden of in een
crisissituatie terecht zijn gekomen. Een van de initiatieven van Zienn in Leeuwarden is het
trainingshuis voor dak- en thuisloze jongeren die actief willen werken aan hun toekomst.
* Slotlied

Zal er ooit een dag van vrede

NL 462: 1, 2, 6

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

Voedselbank in advent
Ook in de adventstijd staat er een krat achter in de kerk waarin u bijdragen voor de Voedselbank kwijt
kunt. We gunnen de minima in onze stad toch ook een zalig kerstfeest?!?
Dickens-festival
15 en 16 december staat Leeuwarden in het teken van Charles Dickens. Ook onze kerk doet mee. We
schenken warme chocolademelk, koffie en thee en zijn even een rustpuntje in de drukte.
We zoeken gastheren en dames die op 15 december tussen 14.00 en 18.00 uur en/of 16 december
tussen 13.30 en 18.00 uur een paar uur willen helpen. Intekenlijst ligt achter in de kerk.
Amnesty schrijfmarathon
Op 10 december wordt er van 8.30 tot 20.30 uur in de dbieb een schrijfmarathon gehouden voor
Amnesty. Schrijf mee voor fair play in gevangenissen wereldwijd.
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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