Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
6 juni 2021
Voorganger: ds. Jelle Waringa
Pianist: Oeds Wijnsma
Zangers: Jan Altenburg en Nynke Kloosterman
thema: Zo gek als een deur
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Laten wij zingend deze dag beginnen

NL 212: 1, 2

* Zingen

Het is zijn zegen dat wij ons bewegen

NL 212: 3, 4

* Bijbellezing

Marcus 3: 20-35

* Zingen

In de harten van de mensen

* Gebed

ZZZ 692b: 1-3

* Overdenking
* Luisteren naar muziek

Psalm 130, Out of the Deep
King's College Cambridge
https://www.youtube.com/watch?v=q4qTJ0WV1YA

* Lezing

psalm 130 in een vertaling van Gerard Swüste
Uit de diepten roep ik jou, Jij,
mijn machtige, hoor mijn stem!
Spits je oren
bij het horen van mijn smeekbede!
Als jij misstappen onhoudt,
mijn machtige, wie zou staande blijven?
Bij jou is vergeving,
daarom is er ontzag voor jou.
Ik zie uit naar de Levende,
met hart en ziel zie ik uit,
ik smacht naar zijn woord.
Mijn hart en ziel smacht ik naar mijn machtige,
meer dan wachters naar de ochtend,
wachtend op de ochtend.
Smacht naar de Levende, Israel,
want bij de Levende is goedheid,
bij hem is verlossing.
Want de Levende zal Israel verlossen
uit al zijn misstappen.
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* Muziek
* Voorbeden en gebed, afgesloten met
God fan fier en hein, ús heit

TT 229

* Afsluitende woorden
* Slotlied

Herre, visa mig vägen
(Heer wijs mij de weg)

Taizé

* Zegenbede
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 Grannies2Grannies & eigen gemeente (rozet)
Grannies2Grannies Friesland is een groep van acht vrouwen – grootmoeders of pleeggrootmoeders –
die een groep grootmoeders in Uganda steunt. De grootmoeders in Uganda hebben allemaal de
permanente zorg voor een groot aantal kleinkinderen. De kinderen van deze grootmoeders zijn
overleden, meestal aan aids. De grootmoeders nemen de kleinkinderen dan in huis om ze groot te
brengen. Naast deze zware opgave wonen de grootmoeders ook nog in kleine huisjes, die elk
moment kunnen instorten. Het doel is om zoveel mogelijk huisjes te financieren, zodat in ieder geval
één groot probleem is opgelost. De grootmoeders kunnen zich dan meer wijden aan de zorg voor de
kleinkinderen. Bovendien komt het de gezondheid van de kleinkinderen enorm ten goede.

* * * *** * * *
Mededelingen
Voedselbank
Zaterdag 3 juli is er van 9.30-17.303 uur een supermarktactie voor de Voedselbank in
samenwerking met remonstrantse en de lutherse gemeenten in winkelcentrum Westeinde.
Hiervoor vragen we vrijwilligers. Opgeven kan op het strookje onderaan de liturgie, of via
 koster@dgleeuwarden.org of  058 – 212 40 73 / 06 – 202 98 591.
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
Hebt u een groep, overleg met de koster over wat er mogelijk is, en houd u aan de maatregelen (mondkapje,
afstand houden, handen wassen etc.).
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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 (ZZZ) overgenomen uit Zangen van zoeken en zien.
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
Liederen (Taizé) overgenomen de bundel van de Taizé-Communauté, France

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag meehelpen met de Supermarktactie voor de Voedselbank.
Naam:

……………………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………………

Gewenste periode:

9.30-11.30 uur

11.30-13.30 uur

13.30-15.30 uur
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15.30-17.30 uur

