Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
9 februari 2020
Voorganger: Oane Dijkstra – Organist: Gerben Bergstra
Thema: Beter mens
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Laten wij zingend deze dag beginnen

NL 212: 1-4

* Zingen

Laudate omnes gentes

NL 117d

* Bijbellezing

Jesaja 43: 9-12

* Zingen

Een rijke schat van wijsheid

* Bijbellezing

Matteüs 5: 13-16

* Zingen

O grote God die liefde zijt

* Gebed

NL 313: 1, 4, 5

NL 838, 1, 2

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Voorbeden en gebed, afgesloten met
God fan fier en hein ús heit

TT 229

* Collecte voor het Orgelfonds
Ons goede oude orgel is een instrument dat liefde, zorg en aandacht nodig heeft. Onze
organist Gerben Bergstra zorgt voor de liefde. Onze gemeente heeft de plicht goed voor
het orgel te zorgen. Dat gebeurt door het te (laten) onderhouden. U mag zorgen voor
aandacht in de vorm van een mooie donatie, die het onderhoud van het orgel mogelijk
maakt.
* Slotlied

God, schenk ons de kracht

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* * * *** * * *
1

NL 418: 1, 2

Mededelingen
Ook dit jaar kunnen we weer proberen het lot van gevangenen wereldwijd te verzachten. Achter in de
kerk kunt u een Amnestybrief vinden. Wilt u zo n voorbeeldbrief overschrijven, adresseren en
frankeren? Zo kunt u een steentje bijdragen aan het Koninkrijk …
Vanmiddag is er een bijzonder concert met een optreden van het Vocaal Ensemble Lijn 12 in de vermaning
van Damwâld. Het optreden begint om 15.00 uur. De entree is € 10,00.
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.
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, tenzij anders vermeld.
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend Lieteboek.
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