Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
27 maart 2022
Voorganger: Oane Dijkstra
Organist: Simon Bouma
thema: Leef!
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Om jo wurd te hearren, Hear

FNL 314

* Zingen

Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig

NL 275: 1, 3, 4, 5

* Bijbellezing

2 Kron. 36: 14-23

* Zingen

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

* Bijbellezing

Lucas 15: 11-32

* Zingen

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom

NL 880: 1-4

Dit is een dag van zingen

NL 552: 1, 3

God fan fier en hein ús heit

TT 229

* Gebed

NL 122: 1, 2

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Zingen
* Voorbeden / gebed

* Collecte voor Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische noodhulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen
en epidemieën.
* Slotlied

Bron van liefde licht en leven

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

* * * *** * * *
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NL 793: 1, 3

Mededelingen
De kaarten voor de voorstellingen van de Smokkelbern (25-30 april) worden online verkocht via hun
website, maar er ligt ook een intekenlijst achter in de kerk.
3 april is er weer Kliederkerk!
Geef u op voor het Paasontbijt – het mag weer!
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze
QR-code
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/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
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