Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Pasen, 17 april 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Organist: Simon Bouma
Trompet: Renee van der Veen
Met gemeentekoor o.l.v. Aukje v.d. Schaaf
Thema: Opstaan tot mensen van de weg
* Mededelingen
* Zingend komt het koor met de Paaskaars binnenlopen:
Meitsje in fjoer
yn ‘e tsjustere nacht
en nim alle bangens wei.
* Bemoediging en groet
* Zingen

Hjoed ier yn ‘e moarn

WG 14
1 couplet koor, daarna met gemeente
e

* Gebed
* Zingen

Groen ontluikt de aarde

1, 2 Koor + 3 gemeente

* Bijbellezing

Johannes 20: 1 en 2

* Zingen

Tussen waken, tussen dromen
NL 631
e
1-3 koor en 4 couplet met gemeente (staande)

* Bijbellezing

Johannes 20: 11-18

* Zingen

Licht ontloken aan het donker

NL 600
1-3 koor, 4-5 gemeente

* Overdenking
* Muziek, eindigend met
Jubilate coeli, jubilate mundi, Christus Jesus surrexit vere
(Verheugt u, hemel en aarde, Jezus Christus is waarlijk opgestaan)
* Open ruimte, waarin Janneke haar motivatie leest om Vriend van de gemeente te worden.
* Persoonlijke toespraak bij vriend-worden met Bijbeltekst
* Woord van welkom vanuit de gemeente
* Gebeden, stilte, gezongen Onze Vader
God fan fier en hein ús Heit
1

TT 229

* Collecte voor Pax
Pax, de grootste vredesbeweging in Nederland, zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in
de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werkt Pax aan een vreedzame en democratische
samenleving.
* Slotlied

U zij de glorie

NL/FNL 634

* Zegenbede
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het Paaslicht met ons mee naar huis.

Mededelingen
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.
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 of op de 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
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
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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 (WG) overgenomen uit Wylde Goes – Lieten út Glasgow en Iona
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
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