Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
13 juni 2021
Organist: Folkert Binnema, voorganger: Tjitske Hiemstra
Zang: Martine Kamphorst en Jan Altenburg
thema: Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten

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

De vreugde voert ons naar dit huis

NL 280: 1-4

* Zingen

Behüte mich Gott

NL 16b

* Bijbellezing

Mattheus 28: 16-20

* Zingen

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild

* Bijbellezing

Johannes 4: 5-26

* Luisteren & kijken

Bij de Jakobsbron
NL 188
https://www.youtube.com/watch?v=zJobsXTHLdI

* Gebed

NL 362: 2

* Overdenking
* Orgelspel
* Voorbeden

God fan fier en hein ús Heit

TT 229

Zie, Ik ben met u

Iona 36: 1-4 en 7

* Afsluitende woorden
* Slotlied
* 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 de Diaconie
De diaconie van onze gemeente ondersteunt mensen die te kampen hebben met problemen door
ouderdom, ziekte of persoonlijke omstandigheden. Met het geld uit de collecte wordt deze
ondersteuning mede mogelijk gemaakt. Juist in deze tijd van de coronacrisis hebben ouderen en
zieken het niet gemakkelijk. De diaconie probeert daar op diverse manieren vorm aan te geven.
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Ontmoeting
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
Jy moet eintlik toevallig onderweg wees
Je moet geen doel voor ogen hebben
En jy moet laat gebeur waarvoor jy bang is
Je moet niet alles willen verklaren.
Voor je het weet verklaar je de oorlog
Jy moet van twee kante kom om mekaar te ontmoet.
Je moet jezelf in de ander willen zien
Sonder om in die ander te verdwaal
Het kan opeens zomaar voor je staan
Het lijkt op iets om uit de weg te gaan
Dis die vreemde ding van geluk
Je maakt het waar of maakt het stuk
Het kan je bedreigen
het kan je behoeden
Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
(tekst van Stef Bos uit het tekstenboekje bij ‘Van Mpumalanga tot die Kaap’)
** ** ** ** ** ** **
Mededelingen
Voedselbank
Zaterdag 3 juli is er van 9.30-17.30 uur een supermarktactie voor de Voedselbank in
samenwerking met remonstrantse en de lutherse gemeenten in winkelcentrum Westeinde.
Hiervoor vragen we vrijwilligers. Opgeven kan via  koster@dgleeuwarden.org
of  058 – 212 40 73 / 06 – 202 98 591.
Aanmelden voor de diensten is niet meer nodig, maar er wordt wel een lijst met aanwezigen aangelegd 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.).
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 (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow.
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