Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
21 november 2021
Voorgangers: Roelof Akse en Tjitske Hiemstra
Pianist: Oeds Wijnsma
Zangers: Nynke Smit-Kloosterman en Hanna Bruin
Thema: Voor alles is een tijd
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Wie in de schaduw Gods mag wonen

Nl 91a

* Gebed n.a.v. Psalm 56: 9

Vang mijn tranen op in uw kruik

* Zingen

Heer, ontferm u over ons

* Bijbellezing

Prediker 3: 1-13

* Zingen

Tijd van vloek en tijd van zegen

Nl 845

Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb

Trijntje Oosterhuis

NL 413: 3

* Lezing van NL 962
* Luisteren
* Overdenking
* Pianospel
* Open ruimte, herdenken van overledenen van laatste kerkelijk jaar
namen worden genoemd en 11 kaarsen worden aangestoken
* Pianospel op de vleugel (11 juni 2017) van Tjeerd Albert Nielsen: Rêvery (dromerij)
* Voorbeden , stilte en Onze Vader (bewerking ds. G.J.J. van Hiele)
God, Verborgen Aanwezig
Dat uw Naam aan het licht komt.
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart.
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid.
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben
om onze bestemming te leven.
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen,
maar zoeken naar vrede.
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.
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Geef ons daartoe de moed en de spankracht,
het geloof, de hoop en de liefde die van U komen.
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid.
Amen
* Slotlied

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan

LLvO II - 15

* 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.
Na afloop van de dienst kunt u, als u dat wilt, een eigen lichtje aansteken in Oergong, ons Huis van
Bezinning en Bezieling naast de kerk. Zo kunt u in stilte aandacht geven aan eigen rouw en verdriet
om dierbare overledenen.
* Collecte voor Stichting Zienn
Dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen is de drijfveer. Zienn is er met opvang als
iemand dakloos raakt, of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. Met begeleiding wordt alles
op alles gezet om mensen sterker en vaardiger te maken, zodat zij in de toekomst moeilijke situaties
het hoofd kunnen bieden. Het is belangrijk mensen veilig op te vangen en hulp te bieden op álle
leefgebieden. Er is oog voor het gezin van betrokkenen, hun familie en omgeving. Vanuit de
jarenlange ervaring weet men wat mensen helpt, hoe kan worden gewerkt aan zelfredzaamheid en
aan het doorbreken van destructieve patronen.
Eén van de initiatieven van Zienn in Leeuwarden is het trainingshuis voor dak- en thuisloze jongeren,
die actief willen werken aan hun toekomst.
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Mededelingen
De voorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ gaat wel door!
Donderdag 25 november, 20.00-21.15 uur (zonder pauze). Flyer en opgave achter in de kerk.
Bij binnenkomst moet u uw QR-code laten zien en een mondkapje dragen. We vragen u om de entree
á € 10 contant en gepast mee te nemen, zodat er niet gewisseld hoeft te worden.
De diensten van de 2e, 3e en 4e advent worden uitgezonden door Omrop Fryslân. Omdat de camera’s
ook echt om 10.00 uur gaan draaien, wordt iedereen verzocht om uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn.
Mededelingen voor de eigen gemeente worden voorafgaande aan de dienst gedaan.
U wordt gevraagd om alle geldende Covid-19-maatregelen na te leven.
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.
Liederen (LLvO II) overgenomen uit Het liefste lied van overzee, deel 2, met teksten van Sytze de Vries
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