Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
20 juni 2021
Voorganger: Jantine Huisman
Pianist: Olchert Clevering
Zangers: Baukje van Dijk en Roeland Sprey
Thema: Alles wat je aandacht geeft, groeit
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Dit is een morgen

NL 216

* Gebed
* Luisteren

Morgenlicht

Nederland Zingt
https://www.youtube.com/watch?v=bgxRRCdqPZs

* Bijbellezing

Jesaja 42: 18-23

* Zingen

Zolang er mensen zijn op aarde

* Bijbellezing

Filippenzen 4: 4-9

NL 981

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat
waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat
eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en
overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
* Luisteren

Kithara – Nederland Zingt
https://www.youtube.com/watch?v=aYzzGYdi4fA

Stilte

* Overdenking
* Muziek
* Gedicht
* Gebed

1

* Slotlied

Wil je wel geloven dat het groeien gaat

NL 923

Ga met God

NL 416: 1 en 4

* Zegenbede

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
* Collecte bij de uitgang voor de ADS t.b.v. Inloophuis Almere
Het Inloophuis is een initiatief van de Doopsgezinde Zending. Doel is om vanuit kerkelijke betrokkenheid
present te zijn in de Stedenwijk en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid
voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.'

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 op het bijgevoegde strookje
of via  koster@dgleeuwarden.org of  058 – 212 40 73 / 06 – 202 98 591.
Schuilkerkje Pingjum zoekt gastvrouwen en gastheren
Na een lange sluiting kan de stichting Menno Simons sdmf de deuren van het
schuilkerkje weer openen. Het bestuur hoopt dat de nodige gasten de komende
periode deze kleine vermaning weer weten te vinden.
Het is al weer lang geleden dat de kleine meniste gemeenschap van Pingjum
hier bij elkaar kwam. En dat op een steenworp afstand van Witmarsum met het
Menno Simons monument en het contourenkerkje. Geen wonder dat mensen
uit binnen- en buitenland vol interesse even langs komen.
Graag wil de stichting de kleine groep vrijwilligers, die de gasten ontvangt, uitbreiden. Prachtig werk
om de deuren van dit dopers erfgoed te openen en mensen welkom te kunnen heten!
Nieuwe vrijwilligers worden natuurlijk ingewerkt en begeleid. Een mooie kans om uw kennis van de
geschiedenis van de doopsgezinden en Menno Simons uit te breiden dan wel hiervoor een basis te
leggen.
Heeft u/heb jij interesse? Neem dan contact op met de coördinator Marjan Huisman
(doopsgezindemonumenten@gmail.com). Zij zal uw mogelijkheden, ook al zijn die misschien beperkt
of bescheiden, graag met u overleggen. Van harte welkom om mee te doen.
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U wordt gevraagd om alle geldende Covid-19-maatregelen na te leven.
Aanmelden voor de diensten is niet meer nodig, maar er wordt wel een lijst van bezoekers aangelegd
voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID19. 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.
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