Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
14 november 2021
Voorganger: Jantine Huisman
Organist: Jan Idsardi
Zangers: Baukje van Dijk en Willem Wouda
Thema: Volharding
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Luisteren

You are mine

David Haas
https://www.youtube.com/watch?v=Sgm9lkTNQmc

* Gebed
* Zingen

Heer, onze Heer

NL 275

* Bijbellezing

Hebreeën 10: 19-25

* Zingen

Zolang er mensen zijn op aarde

* Bijbellezing

Romeinen 5: 3-6

* Luisteren

Don’t stop me now
Queen
https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM

NL 981

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Voorbeden / gebed
* Collecte bij de uitgang voor de Voedselbank
De Voedselbank in Leeuwarden verstrekt voedsel aan mensen die onvoldoende geld hebben om rond
te komen. Schrijnende armoede komt steeds meer voor. Het voedsel dat wordt ingezameld bij
particulieren en bedrijven, is hard nodig! Naast het voedsel dat de Voedselbank inzamelt, is er ook
geld nodig voor de ondersteuning van mensen, gebouw, vervoer en organisatie.
* Slotlied

In Christus is noch west noch oost

NL 969

* Gezongen zegenbede
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
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Mededelingen

Vanmiddag om 15.00 uur is het tijd voor Kliederkerk.
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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