Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
26 juli 2020
Voorganger: Anne Dijkstra
Organist: Gerben Bergstra
Zangers: Roland Spey en Nynke Smit-Kloosterman
Thema: Keuzes maken
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Gezang

Alles wat adem heeft love de Here

NL 146c: 1, 3, 4, 7

* Gezang

O Heer, die onze Vader zijt

LvdK 463: 1, 2, 4, 5

* Bijbellezing

Marcus 4: 1-3
Marcus 4: 8-9
Marcus 4: 31-32

* Gezang

Een zaaier ging uit om te zaaien

* Inleiding
* Gebed

LvdK 764: 1-6

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Gezang

Als een wijngaard

AWN IV-23

God, die leven hebt gegeven

NL 718: 1-4

* Gebed, stilte, Onze Vader
* Gezang
* Zegenbede
* Neuriën
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

* Collecte bij de uitgang voor de ADS - Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
De SDO informeert en adviseert doopsgezinde gemeenten over duurzaamheid in het leefmilieu en
ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie: www.sdo.doopsgezind.nl.
1

Mededelingen
U kunt weer rustig gaan zitten en wachten tot de mensen met gele hesjes u uitnodigen om naar
buiten te gaan.
Aanmelden voor de diensten kan tot zaterdag 12.00 uur via de kosterij. Telefonisch 058-2124073 –
u kunt de voicemail inspreken – of  koster@dgleeuwarden.org. Graag uw naam / namen en
telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u komt.
De lijst met aanwezigen wordt samengesteld voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in
deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID-19. In dat geval wordt deze lijst ter beschikking
gesteld aan de GGD i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek. De lijst wordt op een afgesloten
plek bewaard en aan niemand ter inzage gegeven. Twee maanden na de dienst wordt deze lijst
vernietigd.

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 (LvdK) overgenomen uit Liedboek voor de kerken.
Liederen (AWN) overgenomen uit Alles wordt nieuw – Hanna Lam en Wim ter Burg
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