Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
22 november 2020, dienst van herdenken
Voorgangers: Tjitske Hiemstra en Roelof Akse
Organist: Gerben Bergstra
Zang: Baukje van der Meer-Herder en Nynke Smit-Kloosterman
Thema: Niets dan stilte
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

NL 275: 1 - 5

* Gebed
* Bijbellezing

Psalm 42, in een bewerking van Gerard Swüste

* Zingen

Wanneer ik zoek naar woorden

* Lezing

De moerbeitoppen ruisten

NL 894: 1-3 (mel. NL 904)
zang met gitaarbegeleiding
Nicolaas Beets (NL pag. 568)

De moerbeitoppen ruisten;'
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;
Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en onstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koest’ren en beschermen,
En sluimerde in.
De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij
* Zingen

De zon daalt in de zee
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NL 253: 1-3
zang met gitaarbegeleiding

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte, herdenken van overledenen met het ritueel van de kaarsen
* Luisteren

Ken je mij

Trijntje Oosterhuis (cd)
bewerking van Psalm 139

* Gebeden, stilte en Onze Vader (bewerking ds. Gerke van Hiele)
God, Verborgen Aanwezig
Dat uw Naam aan het licht komt.
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart.
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid.
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben om onze bestemming te leven.
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen, maar zoeken naar vrede.
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt maar verbonden blijven met U.
Geef ons daartoe de moed en de spankracht,
het geloof, de hoop en de liefde die van U komen.
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid.
Amen
* Slotlied

Geef vrede door van hand tot hand

NL 1014: 1, 2 en 4

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

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.

* Collecte bij de uitgang voor Stichting Zienn
Dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen is de drijfveer. Zienn is er met opvang als
iemand dakloos raakt, of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. Met begeleiding wordt alles
op alles gezet om mensen sterker en vaardiger te maken, zodat zij in de toekomst moeilijke situaties
het hoofd kunnen bieden. Het is belangrijk mensen veilig op te vangen en hulp te bieden op álle
leefgebieden. Er is oog voor het gezin van betrokkenen, hun familie en omgeving. Vanuit de
jarenlange ervaring weet men wat mensen helpt, hoe kan worden gewerkt aan zelfredzaamheid en
aan het doorbreken van destructieve patronen.
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* * * *** * * *
Mededelingen
U wordt verzocht het privé mobiele nummer van broeder Appie Vellinga niet meer te gebruiken voor kerk en
kosterij. Mobiele telefoonnummer voor kerk en kosterij is vanaf nu: 06 202 98 591 of gebruik het ongewijzigde
vaste telefoonnummer: (058) 212 40 73
Aanmelden voor de diensten kan van vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 12.00 uur via de kosterij. Telefonisch 
06 202 98 591 – 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.
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje ‘Preken en
luisterdiensten’, tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de regels van
Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights.
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

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.
Dit wordt indien nodig aangevuld met de titels van de andere gebruikte liedbundels.
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