Rondzendbrief Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
nr. 19 - 24 december 2020
Beste broeders en zusters,
Gemeente zijn in Corona tijd
Bijzondere tijden… De kerkdeur gaat op slot stond te lezen in de vorige
rondzendbrief. Gelukkig niet helemaal. Afgelopen week werden er twee
diensten opgenomen. Met dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft.
De dienst op kerstavond is een samenwerking van de doopsgezinde
gemeenten Drachten en Leeuwarden. Ds. Roelof Akse gaat in deze dienst voor.
Het thema van de dienst is: licht in onze huizen.
Op 24 december is de dienst vanaf 19.00 uur op YouTube te bekijken via deze
link. https://youtu.be/Hn17Oh-fyVc
In de dienst van eerste kerstdag, 25 december gaat ds. Roelof Akse voor. Het
thema is: ’t kind in mij.
Deze dienst is op 25 december vanaf 10.00 uur op YouTube te bekijken.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente
www.doopsgezindenleeuwarden.nl
In de dienst van zondag 27 december gaat voor zr. Janneke Leerink. De dienst
is als bijlage bij deze rondzendbrief. Naast de schriftelijke versie, heeft Janneke
ook een gesproken versie gemaakt. Op verzoek van Janneke wordt deze dienst
niet op de website geplaatst.
Collecte
In verband met de aangescherpte corona-maatregelen gaan de kerkdiensten
voorlopig niet door. Toch brengen wij graag de collectedoelen voor deze
maand onder uw aandacht, met de oproep deze te steunen. Dat kunt u doen
door uw collectegeld voor de maand december over te maken op één van de
volgende bankrekeningen van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden:
NL63INGB 0000 8656 78 of NL30RABO 0107 5993 84. Wij vragen u daarbij aan
te geven ‘collectes december’. Uw bijdrage wordt in dat geval verdeeld over de
collectedoelen. Als u specifiek aan één van de collectedoelen wilt geven wordt
u verzocht dat betreffende doel bij uw storting te vermelden.
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De collecte voor 25 december is bestemd voor de ADS : doopsgezind
Wereldwerk. De collecte voor zondag 27 december is bestemd voor de
Vreugdekinderen.
Kerkdiensten - huisdiensten
Elke zondagochtend zendt Omrop Fryslân om 10.00 uur een dienst uit vanuit de
Martinikerk in Franeker. Ook op kerstavond en op eerste kerstdag worden er
vieringen uitgezonden. Alle diensten zijn terug te zien via de website van
Omrop Fryslân.
ADS: Ter vervanging van de kerkdiensten die nu geen doorgang kunnen vinden,
zendt de ADS tweewekelijks op zondag een doopsgezinde viering
uit. Informatie staat op de website: doopsgezind.nl
DGL: Op de website: doopsgezindenleeuwarden.nl staat onder het kopje
gemeente zijn in corona-tijd de digitale diensten uit onze Vermaning en de
huisdiensten van FDS/GDS.
Verbondenheid
Een telefoontje, appje of een kaartje naar elkaar sturen is nu de enige manier
om elkaar een hart onder de riem te steken. Voor vragen over
adressen/telefoonnummers kunt u contact opnemen met br. Appie Vellinga,
tel. 06-20298591 of met zr. Afke Bruin, 058-2131848, info@dgleeuwarden.org.
Kerstwens ADS
Als bijlage bij deze rondzendbrief de kerstwens van de ADS. Deze brief is een
onderdeel van de ADS nieuwsbrief nr. 24, terug te vinden op onze website.
Nieuw bord
Aan het hek van het kerkplein hangt een nieuw bord, met dank aan
br. Rinse Rinsma.
Kaars,
brenger van het licht dat de duisternis openbreekt.
Steek jij deze kaars aan?
Breng jij licht in deze donkere tijd?

Namens de kerkenraad wens ik u goede kerstdagen, blijf gezond, pas goed op
uzelf en op elkaar.
Zr. Rita Grolleman-Ingwersen

2

De rondzendbrief, pastorale brief, kliederkerk thuis worden ook geplaatst op de website van
de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden www.doopsgezindenleeuwarden.nl / kopje
gemeente zijn in corona-tijd. Hier vindt u ook de Huisdienst FDS/GDS.
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