Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
2 februari 2020
Organist: Gerben Bergstra Voorganger: Tjitske Hiemstra
thema: Gelukkig ben je ...
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan …

NL 215: 1, 2, 4, 5

Neem mij aan zoals ik ben

Iona 13 (3 talen)

* Gebed
* Zingen

* Inleiding op thema: Gelukkig ben je ...
* Zingen
* Bijbellezing
* Zingen

Niet als een storm als een vloed

NL 321: 1, 2, 4, 5,7

Matteus 5: 1-10 (NBV) + eigen vertaling Hinne Wagenaar
Gelukkig de armen van geest

NL 989 via CD

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte, waarin we Wietze de Boer en Petra Prins welkom heten als nieuwe belangstellenden.
* Zingen

Voor mij is geluk

NL 783: 1-3 + 3 (Frysk)

* Voorbeden – gebed en Us Heit sjonge
God fan fier en hein ús Heit

TT 229

* Collecte voor Stichting Vluchteling + eigen gemeente (rozet)
Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen
en ontheemden.
* Slotlied
Wonen overal nergens thuis
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
* * * *** * * *
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NL 419

Mededelingen
Lezing Friese zendingsnetwerken en zendingspraktijken
Op welke wijze was protestantse zending in Indonesië in de negentiende en twintigste eeuw verbonden met
Friesland? In deze lezing op basis van haar Tresoar Fellowship besteedt Iris Busschers aandacht aan
zendingsnetwerken in Friesland en de verbindingen die bestonden tussen zendelingen in voormalig
Nederlands-Indië en Friese verenigingen en kerken.
De lezing is op 13 februari om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) bij Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden.
De toegang is gratis.
De culturele commissie van de Doopsgezinde Gemeente van Damwâld organiseert op zondag 9 februari
aanstaande een bijzonder concert met een optreden van het vocaal ensemble Lijn 12. Het optreden begint om
15.00 uur. De entree is € 10,00.
Ionazangmiddag op zondag 16 februari: Dans in de storm Opgavelijst achter in de kerk
Samenzang 15.00 – 16.30 uur o.l.v. Jannie Geertsma en Arjen Nauta (piano)
Viering om 17.00 uur o.l.v. Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra
Eerste Kliederkerk op zondag 22 maart van 15.30 t/m ongeveer 18.00 uur incl. maaltijd. Geef u op met
kinderen en/of kleinkinderen via het gele aanmeldformulier achter in de kerk; daar staat ook de gele doos
waar u het formulier in kunt doen! Zo komt dit bij onze jeugdwerker Petra Prins terecht.
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend Lieteboek.
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