Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
17 juli 2022
Voorganger: Afke Bruin
Pianist: Oeds Wijnsma
Thema: … kunnen mensen veranderen
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Votum
* Zingen

Dit is de dag van het licht

AJ 20

* Luisteren

The last seven days

Robert Long & Unit Gloria

* Bijbellezing

Psalm 1

* Zingen

Dear Lord and Father of mankind

* Bijbellezing

Matt. 3: 1-12

* Zingen

Kwam van Godswege

* Gebed

NL 456b: 1, 2, 4

* Overdenking
* Pianospel
* Open ruimte
* Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
* Collecte voor het onderhoud van de kerk en gebouwen
Het onderhoud van ons kerkgebouw en de overige gebouwen brengt
de nodige kosten met zich mee. Via een meerjaren-onderhoudsplan is
elk jaar duidelijk welk onderhoud gedaan moet worden. Deze kosten
worden jaarlijks in de begroting opgenomen. Via deze collecte vragen
wij u om uw financiële steentje bij te dragen. Uw gift is zeer welkom.
* Slotlied

Vernieuw gij mij, o eeuwig licht

NL 834: 1-2

Vervuld van uw zegen

NL 425

* Zegenbede
* Antwoordlied

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
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* * * *** * * *
Mededelingen
Woensdagavond 20 juli om 19.30 uur is er weer een dialoogavond in het kader van
‘Geloven in Leeuwarden’ in onze vermaning. Deze keer over energietransitie, de
overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, met als inleiders
Bouwe de Boer, drijvende kracht achter het netwerk van burgerinitiatieven Fossyl Frij
Fryslân en Marjolein Tiemens van Groen Geloven.
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 op de liederen.
 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 (AJ) overgenomen uit Aan jou dit lied
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