Wij zijn open!
Afscheidsdienst van
Roelof Akse
Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 3 juli 2022
Voorganger: ds. Roelof Akse
Muziek: Truus de Vries & Rob Faltin
Liturgen: Trynke van der Boom & Dick Akse
Kosters: Appie & Nan Vellinga
* Mededelingen, aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet (met woorden van Psalm 146)
Gevolgd door stilte en gebed
* Zingen
* Bijbellezing

Wonderwereld vol geheimen

Iona 7

Psalm 84 (NBV)

* Zingen

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

NL 84: 1-3

* Overdenking
Na de verkondiging een moment van stilte
* Muziek

een deel van de 9e symfonie van Antonin Dvoȓák
Uit de nieuwe wereld

* Open Ruimte In nije dei
* Dank- en voorbeden,
na stilte zingen

God fan fier en hein ús Heit

TT 229

* Collecte voor Stichting Leergeld en eigen gemeente (rozet)
Stichting leergeld Leeuwarden heeft als doelstelling dat er een ondersteuning is in zorg
en aandacht voor kinderen die door de financiële thuissituatie niet kunnen meedoen in
de maatschappij. De financiële situatie wordt altijd eerst gecontroleerd door
vrijwilligers/intermediairs die het gezin bezoekt en alles uitzoekt. Deze rapportage wordt
doorgestuurd naar de coördinator die in samenspraak met het bestuur de beslissingen
neemt. Als bijdrage in de kosten moet u denken aan , contributie sportverenigingen e.d.,
zwemles, aanschaf schoolbenodigdheden, fietsen, laptop.
Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. biedt ondersteuning aan kinderen in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. We zijn actief in de gemeenten
Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland.
* Slotlied

Woon in mijn dromen

LLvO 54

* Regenboogzegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* Vervolg van Open Ruimte met enkele toespraken.
We doven de kaars en nemen het licht mee naar huis.
*** *** ***
Mededelingen
Zaterdag 9 juli is er op ons Menno Simonsplein een vruchtenmarkt, aansluitend bij de
tentoonstelling Thuis op aarde en Arkadia Bosk. Wilt u meehelpen? Hebt u vruchten van de
aarde (fruit, jam, honing, siroop, stekjes … etc.) die we kunnen verkopen? Schrijf u in op de
lijst achterin de kerk. Meer informatie bij Janneke Lettinga.
De dienst van volgende weer – 10 juli – wordt door Omrop Fryslân uitgezonden. In verband
daarmee vragen we u om al om 9.30 uur aanwezig te zijn. De deuren gaan dicht om 9.45
uur.
Zondag 10 juli van 15.00-17.00 uur, lezing en dialoog over ‘Minder consumeren en meer
hergebruik: over de impact van afval’ door Gerrit-Jan Vernhout (Omrin) en Trees van
Montfoort.
Wilt u ook eens een Amnestybrief of e-mail sturen voor meestal een
gewetensgevangene of strijder voor mensenrechten? Deze maand kunnen brieven
gestuurd aan de regeringen van Gambia, Venezuela en Madagaskar. Dank voor uw
inzet!
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
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek.
Liederen (LLvO) overgenomen uit Liefste Lied van Overzee.

