Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
1e advent, 28 november 2021
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Zang en muziek: Aukje van der Schaaf (piano)
Baukje van der Meer (gitaar), Durk Born (trombone)
Thema: ... wachten in stilte
* Mededelingen en aansteken van de kaars + adventskaars door Viktoria Riedstra
* Bemoediging en groet
* Zingen

Ga stillen in den lande

NL 440: 1 en 2

* Zingen

Licht in onze ogen

NL 463: 1, 2, 4

* Bijbellezing

Lucas 1: 5-25

* Zingen

Een engel spreekt een priester aan

* Gebed

NL 464: 1 en 2

* Welkom aan onze nieuwe belangstellende Evelien Riedstra, moeder van Viktoria
* Luisterlied

Angry young Dutch girl in New York

Claudia de Breij

* Overdenking
* Orgelspel
* Open Ruimte met viering van de Maaltijd van Enigheid - Voorbereiding en uitnodiging
* Zingen

Vervul, o Heiland het verlangen

* Tafelgebed, waarna we zingen

Kyrie Eleison

Nl 442: 2
NL 463: 6, 7 en 8

* Breken en delen van Brood voor Onderweg
Brood – hier gedeeld omhet leven

Iona 41: 1

* Delen van de wijn van Gods Koninkrijk
Beker – gereikt vanuit vreugde

Iona 41: 2

Woorden van Jezus: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet ( Joh. 14: 27)
* Vanuit de stilte bidden we samen het Onze Vader (NBV21)
* Slotlied

Als tussen licht en donker
1

NL 452

* 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 bij de uitgang voor Tanzatoto
Stichting Tanzatoto zet zich in voor verbetering van de levensomstandigheden van dove kinderen in
Tanzania. Kinderen zijn hier vaak verstoken van speciale zorg of onderwijs en leiden geïsoleerde en
onzichtbare levens. Traditionele opvattingen leiden tot discriminatie en stigmatisering. Tanzatoto
komt op voor de realisatie van rechten voor dove kinderen op basisniveau: in het gezin, de buurt, op
school.

* * * *** * * *
Mededelingen

U wordt gevraagd om alle geldende Covid-19-maatregelen na te leven.
Wilt u de jassen weer meenemen de kerk in. Graag een mondkapje op bij binnenkomst en verlaten
van de kerk en bij het verplaatsen in de kerk.
Op de zondagen 5, 12 en 19 december is onze vermaning Tsjerke fan de Moanne bij Omrop Fryslân.
Omrop Fryslân heeft sinds enkele weken afgesproken met de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân dat
er geen publiek in de kerk gewenst wordt; dit vooral ter bescherming van de technici van Omrop
Fryslân.
Als kerkenraad vinden wij het heel jammer dat we elkaar drie weken achter elkaar niet kunnen
ontmoeten. Gezien de steeds stijgende corona besmettingen begrijpen wij deze beslissing echter wel.
Om elkaar in deze adventstijd wel te kunnen ontmoeten, bent u welkom tijdens 'Open kerk' op
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. De predikanten proberen dan ook aanwezig te zijn.
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 (Iona ) overgenomen uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow
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