Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
15 augustus 2021
Voorganger: Christine Schlette
Organist: Folkert Binnema
Zanger(s): Martine Kamphorst en Jan Altenburg
Thema: Verbonden zijn
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Inkeer en bemoediging
* Zingen

In de veelheid van geluiden

NL 283: 1-3

* Zingen

Neem mij aan zoals ik ben

NL 833 (3x)

* Bijbellezing

Jesaja 27: 2-6

* Zingen

Liefde, eenmaal uitgesproken

* Evangelielezing

Johannes 15: 1-8

* Zingen

U kennen, uit en tot U leven

* Inleiding op het thema
* Gebed

NL 791: 1, 4, 5

NL 653: 1, 5, 7

* Verkondiging
* Orgelspel
* Dank en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
* Slotlied

Laat de woorden die we hoorden

NL 422

* 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 voor de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling van de Stichting Doopsgezind Wereldwerk
De stuurgroep duurzame ontwikkeling (SDO) informeert en adviseert gemeenten als het gaat over
duurzaamheid in het leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor heeft SDO informatie over
achtergronden, voor bezinning, en praktische tips en voorbeelden. De SDO brengt een uitwisseling
van goede ideeën en inspirerende voorbeelden tussen personen en gemeentes tot stand.
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Aan ons allen is de opdracht gegeven zorgvuldig gebruik te maken van alles wat ons op deze aarde is
gegeven. We zijn immers verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de Schepping in al haar
facetten. Naast een persoonlijke verantwoordelijkheid kan deze zorg worden gedragen door en
vanuit de plaatselijke gemeente en binnen de kerkgemeenschap wereldwijd om solidariteit en vrede
te bewerkstelligen.

Mededelingen
Mededelingen voor deze zondag …
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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