Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Pinksteren, zondag 5 juni 2022
Afscheid van Gerben Bergstra als organist; 1965 – 2022!
Organist: Folkert Binnema; voorganger: ds. Roelof Akse
Thema: Trooster
* Orgelspel

Bewerkingen van NL675
Geest van hierboven

* Welkom, mededelingen en kaars aansteken
* Bemoediging en groet
* Zingen

Dit is in moarntiid

FNL Liet 216

* Zingen

Zij zit als een vogel

NL 701: 1 - 4

* Bijbellezingen

Jesaja 32: 15-20 (NBV)
Johannes 14: 15-18 (NBG ’51)

* Zingen

Vrees niet, gij land, verheug u

* Gebed

NL 678: 1, 2 en 5

* Overdenking
* Orgelspel

Partita over de Morgenzang van Piet Post

* Open ruimte, een gedicht van Tineke Torensma ‘Afscheid van een organist’
* Dankgebed, voorbeden/stil gebed, na stilte zingen
Wij leven van de wind

NLB 687: 1 en 2

* Collecte - Pinkstercollecte van de ADs t.b.v de Doopsgezinde Zending + eigen gemeente (rozet)
Orgelspel
Bewerking van NL 687 van Folkert Binnema
* Slotlied

Maak heel mijn leven tot een lied

LLvO 37

* 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 hart het licht mee ONDERWEG naar huis.
Gerben Bergstra wordt namens de kerkenraad toegesproken door br. Sipke van der Meulen.
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Mededelingen

Op 11 juni vindt in Mennorode het derde Gemeenteberaad plaats. Het thema kijkt vooruit op het jaarthema
van 2022/2023: 'Wereld van verschil'.
De ongelijkheid in de wereld is groot. In veel ook door dopers uitgesproken preken en gebeden neemt het
woordenpaar ‘vrede en gerechtigheid’ een prominente plaats in. Mogen we niet wat concreter worden bij de
invulling van die gerechtigheid door met meer aandacht te profeteren voor het verkleinen van verschillen?
Het Gemeenteberaad is een veilige plaats om over deze verschillen van gedachten te wisselen. Met
workshops, theater, kunst, en ruimte voor ontmoeting en samen vieren.
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-codes
ADS-collecte
Eigen gemeente

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) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen (LLvO) overgenomen uit Liefste Lied van Overzee.
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