Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
07 maart 2021
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Gerke van Hiele
Zangers: Baukje van Dijk en Willem Wouda
Thema: Grote schoonmaak

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

Zuivere vlam

NL: 458

* Zingen

Heer onze Heer

NL: 275: 1

* Inleiding

Op deze zondag

* Zingen

God heeft het eerste woord

* Bijbellezing

Johannes 2: 13-25

* Zingen

Runderen, schapen en duiven

* Gebed

NL: 513: 1 en 4

NL: 187: 1 en 4

* Overpeinzing
* Orgelspel
* Voorbeden / gebed
* Collecte voor Vreugdekinderen en eigen gemeente.
Sinds 2011 ondersteunt onze gemeente een klein kindertehuis bij Bloemfontein in Zuid-Afrika, waar
door hun ouders verstoten kinderen met hiv worden opgevangen. Bonne Doller en Jelle Krol
bezoeken het kindertehuis regelmatig; de laatste keer was in 2017. Geld blijft hier hard nodig. U kunt
dit doel ook steunen door eenmalig of periodiek een bedrag over te maken naar de Doopsgezinde
Gemeente; dat geld wordt dan van tijd tot tijd naar Zuid-Afrika overgemaakt.
* Slotlied

In de bloembol is de krokus

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

NL: 982: 1

Mededelingen
Op 21 maart 2021 is de voedselbankactie. Er is behoefte aan: koffie, koffiemelk, thee, houdbare
melk, spaghetti/macaroni, pastasaus/mix, jam, pindakaas, vlees in blik, vis in blik, groente in pot/blik,
aardappelpuree, soep blik/pak, vloeibare margarine, beschuit/crackers, en suiker. Vanwege
voedselveiligheidsredenen mogen producten niet zelf bereid zijn. De producten moeten houdbaar
zijn, verpakkingen moeten nog op fabriekswijze dicht zitten en mogen niet over datum zijn.
Ook verzamelt de voedselbank DE-punten voor koffie en lege eierdozen. U kunt uw bijdrage in tas of
doos bij Appie brengen, alle dagen in maart tot aan de voedselbankactie (niet op maandag, Appie’s
vrije dag). Dan graag wel een afspraak maken op telefoonnummer: 06 – 202 985 91
of 058 – 212 40 73.
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.

