Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
27 juni 2021
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Pianist: Hindrik van der Meer
Zangers: Petra Prins en Nynke Beekman
Thema: Ruimte om te leven
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Goede morgen, welkom allemaal

NL 288

* Zingen

Dit is een morgen

NL 216: 1-2

* Bijbellezing

De tuin (n.a.v. Gen. 2:3, uit: Het hoogste woord)

* Luisteren

Samen voor altijd

* Bijbellezing

Deut. 32: 10-12a

* Gebed

Marco Borsato en dochter Jada

De Allerhoogste vond het volk in een dorre woestijn
in een niemandsland vol van gevaar.
Hij omringde het met zorg en met liefde,
koesterde het als zijn oogappel.
Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de Heer zijn volk geleid.
* Zingen

Die mij droeg op adelaarsvleugels

ZZZ 345

* Overdenking
* Pianospel
* Afscheid van Westhill van Lotte Deelstra en Denise Laki, welkom Jeugdgroep
Pianomuziek door Daniëlle Laki – Another love
Dank aan Karin van der Burg en Hester Huijing
* Gebed

Vrede wens ik je toe

Opstaan! 31

Nu wij uiteengaan

NL 423

* Afsluitende woorden
* Slotlied

1

* 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 het jeugdwerk van onze eigen gemeente
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! We vragen uw steun om het werk van Kiezels, Keien en jeugd
mede mogelijk te maken. In dit verband mag ook het project Kliederkerk, waar zr. Petra Prins druk
mee bezig is, niet onvermeld blijven.

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 (Opstaan!) overgenomen uit Opstaan! – Meer Liederen & gebeden uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld
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