Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
8 mei 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Organist: Simon Bouma
Thema: Moeder Aarde
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
Van wie is de aarde? Van God,
van Ik-zal-zijn-die-Ik-ben is de aarde in volle omvang.
Psalm 24: 1 (Huub Oosterhuis)
* Zingen

Dit is een morgen als ooit de eerste

NL/FNL 216

* Zingen

Dragende, moederlijke God

NL/FNL 707

* Bijbellezing

Psalm 131

* Zingen

Moeder die mij het leven schonk

Opstaan! 21

* Bijbellezing

Psalm 104

Huub Oosterhuis

* Zingen

Zie de zon, zie de maan

NL 8b: 1-4

* Gebed

* Overdenking
* Muziek
* Open ruimte
Welkom aan het nieuwe lid: br. Piet Schut (vanuit DG Veenwouden)
Afscheid van de interim wijkcommissie: Nelleke Jepma, Iepie Kroese en
Petra van der Wal
Voorstellen van nieuwe wijkcommissie: Baukje van Dijk en Bonne Doller.
* Zingen

In de bloembol is de krokus

NL 982: 1

* Voorbeden / gebed op basis van het zonnelied van Franciscus, stil gebed, Us Heit sjonge
* Zingen

In de bloembol is de krokus

TT229

NL 982: 2-3

* Collecte – ADS-collecte ten bate van de ondersteuning van de Indonesische broederschappen
* Slotlied

Geest van hierboven

* Zegenbede
1

NL 675

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.
* * * *** * * *
Mededelingen
Het nieuwe verhaal: De aarde ons huis – een interactieve lezing door Trees van Montfoort in het
kader van het gisteren gestarte BOSK-project. Vanmiddag om 15:00-17:00 uur in onze vermaning.
Nu de bomen door de stad gaan wandelen, vragen we ons af wat zij ons te vertellen hebben.
Zondag 15 mei om 10 uur Regionale Buitendag in Fredeshiem (geen dienst in eigen kerk)
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 (Opstaan!) overgenomen uit Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow
Liederen (Tuskentiden) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek.
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