Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
10 juli 2022
Voorganger: ds. Tjitske Hiemstra
Organist en vleugel: Simon Bouma
Zangers: Nynke Beekman en Petra Prins
m.m.v. blokfluittrio Gaudete:
Sjoerd Prins, Marike Vastenhoud, Iteke Woudstra
Thema: Vrucht dragen
* Trio Gaudete

Concerto II: Allegro - A. Corelli (1653-1713)

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

Zing voor Gods licht

* Gebed

rond Psalm 1

* Zingen

Zoek de wegen van de wijsheid

Iona 6

NL 849

* Bijbellezing

Hooglied 4: 12-15

* Zingen

Leafde is it reitsjen oan ûntaastber lok

* Bijbellezing

Luc. 13: 6-9
Galaten 5: 13 en 14, 22 en 23

* Zingen

Wat zijn de goede vruchten

NL/FNL 841

* Overdenking

* Trio Gaudete

Sonata II: Sarabande Largo - I. Sieber (1680-1757)

* Open Ruimte met lied

Dat mag blijven wat er is

* Voorbeden, stil gebed en gezongen onze Vader
God fan fier en hein ús Heit

1

WG 20

ZZZ 446

TT 229

* Collecte voor Arme kant van Leeuwarden
Trio Gaudete
Divertimento II: Allegro - W. A. Mozart (1756-1791)
Arme kant van Fryslân
'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van
rechtvaardigheid’ - Nelson Mandela.
Het doel van de Arme Kant van Fryslân is het bevorderen van bewustwording en actieve inzet van de
kerken in Fryslân met betrekking tot de preventie en aanpak van de binnenlandse
armoedeproblematiek en de oorzaken daarvan.
* Slotlied

De vrede van de aarde en de hemel

Iona 47

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* Orgel en Trio Gaudete

Quartettino: Allegro en Minuet – A. Scarlatti ((1659-1725)

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
* * * *** * * *
Mededelingen
Vanmiddag om 15.00 – 17.00 uur is er een interactieve lezing door Gerrit-Jan Vernhout (Omrin) en
Trees van Montfoort (Groene theologie) met als onderwerp:
Minder consumeren en meer hergebruik – over de impact van afval.
Beide verhalen worden gevolgd door vragen en dialoog met de aanwezigen. 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.
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 (Iona) overgenomen uit Liederen & gebeden uit Iona en Glasgow
Liederen (WG) overgenomen uit Wylde Goes. Lieten út Glasgow en Iona
Liederen (ZZZ) overgenomen uit Zangen van zoeken en zien
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend Lieteboek.
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