Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Palm- en Passiezondag 10 april 2022
Organist/pianist: Simon Bouma
voorgangers: Tjitske Hiemstra en Roelof Akse
thema: Via Sion
In deze dienst treedt Petra Janneke Prins
door doop op belijdenis toe tot de gemeente
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Zij zit als een vogel

NL 701: 1 - 3

* Gebed
* Bijbellezing

Lucas 19: 28 - 41

* Zingen

Verheug u, gij dochter van Sion

NL 550: 1 - 3

* Korte uitleg
* Pianospel
* Zingen

Gij hebt uw woord gegeven

NL 345: 1

* Belijdenis van Petra Janneke Prins
* Zingen

Aber Du weißt den Weg (3x D-NL-D)

Taizélied

* Vragen aan het nieuwe lid van Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden:
Petra Prins, jij staat hier te midden van mensen,
die samen gemeente willen zijn en Jezus Christus willen navolgen.
In jouw belijdenis geef je te kennen dat jij je thuis voelt bij de manier,
waarop wij Gods verbond met mensen en de wereld gestalte proberen te geven;
een ieder op unieke wijze en naar eigen mogelijkheden.
Jij ervaart dat samen geloven mensen moed en kracht geeft;
je ziet dat geloven mensen héél kan maken en vertrouwen geeft in de toekomst.
In dit geloof wil je je gekend en verbonden weten met je zusters en broeders in deze gemeente;
die geloven in de liefdevolle God, die mensen tot gemeenschap roept om te leven
door en vanuit de Heilige Geest.
Namens alle zusters en broeders wil ik je vragen of jij jouw eigen geloof wil invoegen in het
geloof van deze gemeente, om elkaar wederzijds te verrijken.
En ik vraag je, beloof je trouw en saamhorig te zijn als lid van deze gemeente van Christus en dat
je samen met anderen dienstbaar wilt zijn aan de wereld waarin je leeft.
1

Petra Prins, wat is hierop jouw antwoord?
Ik vraag u allen of u uw geloof opnieuw wilt bevestigen ten opzichte van God,
van elkaar en van deze zusters, die vandaag toetreden tot onze gemeente.
En ik vraag u allen om hardop te bevestigen dat u Petra en Janneke, in uw midden wilt opnemen
en met hen de blijdschap van het geloof wilt delen.
Gemeente, wat is hierop jullie antwoord?
* Gebed om de Heilige Geest, eindigend met het zingen van een variatie van NL 415:2
Stort, op onze bede, in haar hart uw vrede,
en vervul haar met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.
* Binnenkomst van de kinderen met hun Palmpaasstokken, we zingen
* Persoonlijke toespraken, uitlopend op Bijbeltekst en doop
* Zingen (staande)

Nu ik U heb gegeven

NL 345: 2 en 3

* Woord van welkom vanuit de gemeente (Rita)
* Dank- en voorbeden – stilte – zingen
God fan fier en hein ús Heit

TT 229

* Collecte voor het jeugdwerk eigen gemeente
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! We vragen uw steun om het werk van Kiezels, Keien en jeugd
mede mogelijk te maken. In dit verband mag ook het project Kliederkerk, waar zr. Petra Prins druk
mee bezig is, niet onvermeld blijven.
* Slotlied

Ga met God en Hij zal met je 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.
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Mededelingen
De komende diensten:
14 april om 19.00 uur – Witte Donderdag en Avondmaal, voorganger ds. Roelof Akse
15 april om 19.000uur – Goede Vrijdag, voorganger ds. Tjitske Hiemstra
17 april om 9.00 uur – Paasontbijt! – Geef u op! Laatste kans
Om 10.00 uur – Paasdienst, voorganger ds. Tjitske Hiemstra, m.m.v. gemeentekoor
Na de dienst worden er lootjes verkocht voor de verloting; 1 lot voor € 3 euro, 3 voor € 5. Met de
opbrengst worden materialen voor de comforters gekocht.
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.
Op donderdag 28 april om 15.00 uur wordt na een overdenking, muziek en voordracht in
onze Vermaning, gevolgd door een korte wandeling naar het station, op het plein ervoor,
een poëzietableau onthuld als een herinnering aan de Smokkelbern. Het is de historische
plek waar vroeger de Joodse kinderen werden overgedragen aan het Friese verzet. Uit
onze gemeente waren daar indertijd ds. Felix van der Wissel, en de brs Krijn van den Helm
en Harm Kingma heel actief bij betrokken.
Aanmelden kan op de daarvoor bestemde lijst achter in de kerk of via  koster@dgleeuwarden.org
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.
Met Koningsdag hebben we bij goed weer een theetuin op het voorplein. De kerk zelf is dan geheel
ingericht voor de voorstellingen van de Smokkelbern. Wilt u meehelpen als schenker of bakker, geef
u dan op bij Appie.
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 (Taizé) overgenomen de bundel van de Taizé-Communauté, France
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
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