Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
12 juni 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Vleugel: Truus de Vries, Viool: Rob Faltin
Thema: Open voor de Geest?

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

De Geest van God waait als een wind

NL 691

* Zingen

Heer, raak mij aan met uw adem

NL/FNL 695

* Bijbellezing

Spreuken 8: 22-31

* Zingen

Zoek de wegen van de wijsheid

* Bijbellezing

Joh. 3: 1-10

* Zingen

De wind, wij zien hem niet

* Gebed

NL 849

NL 676

* Overdenking
* Muziek
* Open ruimte
* Voorbeden / gebed en Us Heit sjonge
* Collecte voor Nijkleaster Jorwert
Nijkleaster wil een plek zijn voor stilte, bezinning en verbinding. Een plek waar mensen tot rust
kunnen komen en kunnen nadenken over hun geloof, leven en spiritualiteit. In 2022 wordt het nieuwe
klooster Nijkleaster-Westerhûs te Hilaard gerealiseerd. De monumentale boerderij wordt
gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe bestemming. Daarnaast worden drie appartementen
voor vaste bewoning en negen kamers voor gasten gebouwd.
* Slotlied

Geest van hierboven

NL 675

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei
Amen
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
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Mededelingen
Woensdag 15 juni, 19.30 – 21.30 uur is hier een interactieve lezing door prof. Cees Buisman met als thema:
Wereldwijde waterhuishouding. Net zoals in zijn boek ‘De mens is geen plaag’, zal hij op een begrijpelijke
manier vertellen hoe het er momenteel voorstaat met de wereldwijde waterhuishouding. En hoe het gedrag
van mensen daar invloed op heeft. Wat is nodig om te zorgen dat er voor iedereen wereldwijd voldoende
water ter beschikking is en blijft?
Deze lezing is onderdeel van een reeks lezingen georganiseerd door Geloven in Leeuwarden i.s.m.
Arcadia/Bosk. De entree is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ledenvergadering op 23 juni, 19.30 uur.
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 (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 9 juli is er bij de Poiesz in Westeinde weer een supermarktactie voor de Voedselbank.
Voor ’s middags worden er nog vrijwilligers gezocht. Hebt u twee uurtjes tijd? Lever het strookje in bij Elles
Feenstra of onze koster Appie.
Naam: ………………………………………………

Gewenste tijd: ……………….
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