Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 8 maart 2020
2 zondag van de 40 dagentijd, Reminiscere
Voorganger: Roelof Akse
Organist: Gerben Bergstra; voorzanger: Willem Wouda
thema: In de schoenen van Mozes
e

* Mededelingen, aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
Psalm 25: 6 Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen
* Zingen

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan

LLO 2 – 15: 1-3

* In memoriam van br. Dirk van der Wal
* Zingen

Ik heb U lief, o mijn beminde’

LvdK 430: 1, 3 en 4

* Gebed
* Bijbellezing

Exodus 4: 18-31 (NBV)

* Zingen

When Israel was in Egypt’s land

NL 168: 1 - 4

Here, maak mij uwe wegen
Lit my, Hear, jo wegen witte

NL 25: 2
FNL 25: 2

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Dank- en voorbeden,
na stilte zingen we

* Collecte voor stichting Abyubowan (Sri Lanka)
De doelstelling van de Stichting Ayubowan is kinderen in Sri Lanka met een achterstand, of moeite
ten opzichte van het normale schoolsysteem te ondersteunen. Dit gebeurt door kindertehuizen met
voornamelijk weeskinderen te ondersteunen. Deze tehuizen bieden naast scholing ook onderdak en
maaltijden aan de kinderen.
* Slotlied

Ga met God

NL 416: 1-4

* 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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Mededelingen
Zondag 22 maart vindt de eerste Kliederkerk plaats van 15.30 – ± 18.00 uur.
We vragen mensen om iets lekkers te bakken voor bij de koffie/thee/ limonade bij
binnenkomst. We vragen ook wie wil meewerken bij het samenstellen van een
maaltijd aan het einde. Geef je op bij Petra Prins via intekenlijst achter in de kerk of via
de mail kliederkerk@dgleeuwarden.org.
Gemeentekring in Grou
Graag nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van onze volgende gemeentekring bijeenkomst op 19
maart om 14.30 uur, in de doopsgezinde kerk te Grou. Het onderwerp is: De striid om de waadsee yn
de jierren 1960/1975
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/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Liederen (LLO II) overgenomen uit Het liefste lied van overzee, deel 2, met teksten van Sytze de Vries
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