Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
19 juni 2022
Voorganger: Oane Dijkstra
Organist: Simon Bouma
Thema: Wie ben jij?
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

De vreugde voert ons naar dit huis

NL 280

* Zingen

Grote God wij loven U

NL 413

* Bijbellezing

Jesaja 65: 1-9

* Zingen

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

* Bijbellezing

Lucas 8: 26-39

* Zingen

Een mens te zijn op aarde

*

Overdenking

*

Orgelspel

*

Open ruimte

* Zingen

Neem mijn leven, laat het, Heer

* Gebed

NL 275

NL 538: 1, 2, 4

NL 912: 1, 2, 5, 6

* Voorbeden en gebed
* 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.
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code.
* Slotlied

God schenk ons de kracht

* Zegenbede
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NL 418

* Zegenlied

Wei gean mei jo segen

FNL 425

We doven de kaars en nemen in ons binnenst het licht mee naar huis.
*** *** ***
Mededelingen
Op de leestafel vindt u de laatste update van de activiteiten die door Europese doopsgezinde
hulpwerkorganisaties in Oekraïne worden ontplooid.
Voedselbankactie
Op 9 juli is er bij de Poiesz in Westeinde weer een supermarktactie voor de Voedselbank.
Voor het tijdblok 13.30-15.30 uur worden er nog vrijwilligers gezocht. Hebt u twee uurtjes tijd? Meld
u bij Elles Feenstra.
Bosk – Thuis op Aarde
Wie wil meedoen aan de vruchtenmarkt op 9 juli? Als vrijwilliger, taarten/cakebakker, vruchtenjam-maker, groente of fruit inbrenger van eigen tuin etc. Geef u
op op de lijst achter in de kerk, of bij Appie.
Verantwoorde landbouw is vitale landbouw
Dialoogbijeenkomst van Arcadia-BOSK op woensdag 22 juni 2022 om 19.30 uur in
de doopsgezinde kerk. Sprekers: Pieter Knijff (landbouwpastor), Joost Mulder
(kringloopdenker in de landbouw) en Wijtze de Vries (biologische melkveehouder
in Surhuizum).
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

2

