Meniste Gemeente Ljouwert
24 april 2022
Voorganger: sr. Geeske Bies
Organist: Simon Bouma
Tema: You’ve got a Friend

* Meidielings en oanstekken fan de kears
* Bemoediging en groet
Foargonger: Us help is yn de namme fan de Hear
Allegear: Dy’t himel en ierde makke hat
Foargonger: Jo dy’t fersteane wat ús hert beweecht
efter de wurden dy’t wy oan Jo roppe.
Allegear: Jo dy’t de minsken sjogge as gjin oar
Foargonger: jo dy’t jo wurd al yn ús dellein ha yn it begjin
In boarne fan ús witten
Allegear: Jo dy’t de minske skoepen nei Jo ta
Foargonger: jou ús de krêft, fjurje ús hertstocht oan,
Jou azem wer, dat wy ús oan Jo hâlde.
Allegear: Jo leave namme, mei dy ljochtsje oer ús.
Allen: Amen
* Sjonge

By it ljocht dat libben is

NFL 287: 1

* Gebet
Nei “Dêrom bidde wy” sjonge wy: NFL 301k
* Sjonge

Ik sjong myn bliid halleluja

* Bibellêzing OT

Psalm 111

* Sjonge

Laudate omnes gentes Latyn-Frysk (3x)

* Bibellêzing NT

Luc. 24: 13-35

* Sjonge

Grien waakst út ‘e ierde

NFL 111: 1, 5 en 6

TT 40

TT 155: 3 en 4

* Oertinking
James Taylor - You've Got A Friend
(416) James Taylor - You've Got A Friend 1971 - remast. - voy.wmv - YouTube

* Oargelspyljen
* Iepen romte
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* Sjonge

Hy dy’t in wurd joech dat nei’t libben lied

TT 113: 1 en 3

* Sprutsen foarbeden, hyltyt ôfsletten mei it sjongen fan FNL 368f
Gebet yn stilte. Ofslute mei it meiinoar sjongen fan
God fan fier en hein ús Heit

TT 229

* Kollekte foar Christian Peacemaker Teams
CPT Nederland is een vredesorganisatie die streeft naar beëindiging van onderdrukking, overal ter
wereld. Om dat te bereiken luisteren we naar wat de gemeenschappen die onze assistentie hebben
ingeroepen, zeggen nodig te hebben. We versterken de stemmen van deze mensen, die zelf niet
meer bij machte zijn om onder de onderdrukking uit te komen. Dat doen we door geweldloosheid,
beschermende aanwezigheid en versterken van lokale stemmen. Het CPT wordt gesteund door en
werkt in nauwe verbondenheid met de Stichting Doopsgezind Wereldwerk.
* Slotliet

Wy gean’ mei jo segen

NFL 425

* Seine
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei,
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei
Amen
* * * *** * * *
Meidielings
Donderdag 28 april is een onze vermaningen bijeenkomst in het teken staat van de herdenking van
de aankomst van de Smokkelbern in Leeuwarden. Velen hebben wel gezegd hierbij te willen zijn,
maar niemand staat op de lijst genoteerd. Het bestuur van de joodse kinderen wil graag weten
hoeveel mensen er komen. Die haar of zijn naam dus niet op de lijst zet, kan ook niet worden
meegeteld!
15 mei is de Noordelijke Menistendag op Fredeshiem. Wie gaan daarnaartoe?
Rinse Rinsma kan nog drie personen meenemen in zijn auto. En ook Tjitske Hiemstra heeft drie
plekken vrij.
Schenkers en bakkers gezocht voor Koningsdag!
Met Koningsdag hebben we bij goed weer een theetuin op het voorplein. Wilt u meehelpen
als schenker of bakker, geef u dan op bij Appie of op de intekenlijst achter in de kerk.
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:
De tsjinsten wurde op fideo opnaam en binne fia de webside fan de gemeente, ûnder it kopke
‘Preken en harktsjinsten’, oant de sneins dêrop te besjen. Soks omdat it de gemeente oars in hiel
soad jild kostet yn ferbân mei de copyright regels fan Buma/Stemra.
 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 (FNL) overgenomen uit Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
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