Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
5e zondag van de 40-dagentijd, 3 april 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Organist: Simon Bouma
Bijbellezing: Geeske Bies
Thema: Verbonden blijven
Viering van de doopjubilea van 2022
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

NL 23 c: 1, 2 en 5

Wie in de schaduw Gods mag wonen

Nl 91a: 1 en 2

* Gebed
* Zingen

* Verhaal van ‘In de liefde blijven’, o.a. ‘Vlucht over de Himalaya’ van Maria Blumencron
* Zingen

O Jezus, hoe vertrouwd en goed

NL512/LvdK 446: 1, 3, 4, 7

* Zingen

Ik ben de wijnstok

NL 656

Gij hebt uw woord gegeven

NL 345

* Overdenking
* Orgelspel
* Open Ruimte met doopjubilea
* Zingen

* Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
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 komt
Vandaag en alle dagen
totdat alles is voltooid.
Amen.
(Gerke van Hiele, vrij naar het Onze Vader)
* Collecte voor Samen Eén Giethoorn + eigen gemeente (rozet)
Samen Eén wordt geëxploiteerd vanuit een ideëel (en niet vanuit een commercieel) oogmerk. Het
ideële doel is het faciliteren van een vakantieaccommodatie voor kinderen, jeugd en jongeren. Dit
gebeurt vanuit een doopsgezinde achtergrond. Op dit moment heeft het bestuur als missie om het
huis Samen Eén in stand te houden voor toekomstige generaties jongeren met doopsgezind DNA,
door het huis te verhuren.
* Slotlied

Ga met God en Hij zal met U zijn

NL/FNL 416

* 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.

Het was de hovenier,
die in het vroege licht
de ranken heeft gericht,
diep in elkaar verward,
vervreemdend van het hart,
de wortelstok.
Geen zag wat zich voltrok
in het zeer vroege licht.
Hij raakte hen slechts aan:
zij zijn vaneengegaan,
ontbonden
ontwonden
Het was de hovenier.
Verwonderd, in vroeg licht,
gescheiden ongescheiden
de door zijn hand geleide
hartranken
— Aan ons beiden
hebt gij het, God, verricht.
Ida Gerhardt
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Mededelingen
Geef u op voor het Paasontbijt!
Zondag zijn er brieven om te schrijven naar Colombia, Nigeria en Zimbabwe en/of naar hun
ambassades. Doet u deze keer ook mee?
Achter in de kerk liggen foldertjes over de studiedag van de DHK op 9 april in
de doopsgezinde kerk van Groningen. Het onderwerp is het (zeer interessante)
boek Geleefd geloof, over het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland
en de Ommelanden van Groningen.
Op zondag 10 april vieren we o.l.v. beide predikanten de doop op belijdenis
van Petra Prins en het vriend worden van de gemeente van Janneke Lettinga.
De doopjubilarissen van 2021 worden uitgenodigd voor gesprek op 26 april
om 15.00 uur. Samen met beide predikanten bereiden zij de dienst van 1 mei
voor, waarin ds. Roelof Akse voorgaat.
De doopjubilarissen van 2020 worden uitgenodigd voor gesprek op 12 mei om
15.00 uur. Zij bereiden samen met beide predikanten de dienst van 22 mei
voor, waarin ds. Tjitske Hiemstra voorgaat.
Op zondag 24 april Iona-zangmiddag om 15.00 uur o.l.v. René Silvis (dirigent) en
Arjen Nauta (piano). Om 17.00 uur komen de ingestudeerde liederen terug in de
Iona-viering o.l.v. Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra. Opgave via mail
tj.hiemstra@hetnet.nl of via intekenlijst achter in de kerk.
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.
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan
kan dat met deze QR-codes:

links – eigen gemeente
rechts – Samen Eén

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 (LvdK) overgenomen uit Liedboek voor de Kerken.
3

