Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 16 februari 2020
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Roelof Akse
thema: Gegrondvest, tot diep in de wortel

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

Ik zing voor God mijn morgenlied

Iona 2: 1-4

* Zingen

Zing, mijn ziel, voor God uw Here

NL 146: 1 en 3

* Bijbellezing

Matteus 5: 17-26 (NBV)

* Zingen

Wie is de mens die op zal gaan

* Bijbellezing

Psalm 24: 1-6 (NBV)

* Zingen

Wonderwereld vol geheimen

* Gebed

NL 24: 2 en 3

Iona 7: 1- 3

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte, welkom voor Clara Vellinga als belangstellende,
en een welkom voor Ane Jelle Anema als nieuw lid, overgekomen van DG Assen
* Zingen

Zolang wij ademhalen

* Dank- en voorbeden, na stilte zingen we
Al is mijn stem gebroken

NL 657: 1

NL 657: 2

* Collecte voor Begeleiding landelijk jongerenwerk
Met deze landelijke collecte wordt geld ingezameld voor het landelijk jongerenwerk door het
Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw. Met het verzamelde geld begeleidt en organiseert
deze organisatie plaatselijk, regionaal en landelijk jongerenwerk.
* Wegzending
* Slotlied

Geef vrede door van hand tot hand

* 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 1014: 1-5

Mededelingen
Vanmiddag is er in onze vermaning een Ionazangmiddag met als thema: Dans in de storm
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
Andere activiteiten de komende weken
19 feb.
18.30 uur Jeugdclub
20 feb.
10.00 uur Nieuwe Collegianten
26 feb.
20.00 uur Menistentafel
26 feb.
20.00 uur Stilteavond in Oergong – begin vastentijd

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
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