Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
26 september 2021
Voorganger: Christine Schlette
Organist: Simon Bouma
Thema: Leef je mooiste leven
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Vieren is je hart verwarmen

mel. Lied 527 NL

* Zingen

Geef ons dat wij durven leven

mel. Beethoven

* Bijbellezing

Marcus 8: 34-36

* Kijken

gedeelte uit een show van Michael Pilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=Uf0V93y5mJM (vanaf 9.50 min)

* Zingen

Dat wij onszelf gewonnen geven

* Inleiding op het thema
* Gebed om ontferming

NL 816

* Overdenking
* Orgelspel
* Voorbeden / gebed
* Luisteren

Tijd om te gaan leven
Stef Bos
https://www.youtube.com/watch?v=k7f3X8kVj6o

* Collecte voor ons adoptiekind
Onze gemeente heeft een adoptiekind in Paraguay: Santiago Arrúa. Via onze bijdrage worden
Santiago en zijn dorpsgemeenschap financieel ondersteund.
* Slotlied

Nu wij uiteengaan

NL 423

* 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.
* * * *** * * *
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Mededelingen
Vanavond om 19.30 uur is er (eindelijk) weer een Taizé-dienst in onze vermaning.
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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