Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
28 augustus 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Muzikale begeleiding: Simon Bouma
Thema: Een eigen plek
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

God, stralend mooi,

Psalmen anders lied 104c

* Zingen

Beveel gerust je wegen

vert. Mirjam Dirkx

* Bijbellezing

Jesaja 55: 1-3a + vers 6

* Zingen

O alle gij dorstigen, kom tot de stromen

* Bijbellezing

Lucas 14: 1-11

* Zingen

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel NL 388: 1-3

* Gebed

NL 382: 1 en 2

* Overdenking
* Muziek
* Bevestiging van nieuw kerkenraadslid br. Ruud Leerink
* Open Ruimte met start gemeenteproject Indonesië: Huis van Zegeningen (Gerlof Born)
Eind vorig jaar heeft onze gemeente binnen de Friese Doopsgezinde Sociëteit het project ‘Huis van
Zegeningen’ in Indonesië voorgedragen. In dit project, oorspronkelijk gestart vanuit de doopgezinde kerk in
Semarang, worden dagbesteding en trainingen aangeboden aan jonge mensen met een handicap. Het helpt
hen zelfstandig en met kracht en vertrouwen in het leven te staan.
Begin 2022 is het project weer opgestart – na de coronapandemie – en worden er voor ongeveer 150
personen cursussen en doordeweekse dagbesteding aangeboden. De kosten zijn ongeveer € 8.900 per jaar.
De Doopgezinde Gemeente Leeuwarden wil de activiteiten ondersteunen. Het project loopt tot april 2023. De
inzet is dat we de komende periode als gemeente minimaal € 2.500 bij elkaar brengen.
Vandaag houden we tijdens de collecte een ‘omgekeerde collecte’. Iedere aanwezige krijgt € 2,- en mag dit via
zijn/haar talenten vermenigvuldigen.
Op zondag 23 oktober 2022 wordt dan de opbrengst opgehaald. Op 30 oktober 2022 wordt tijdens de dienst
aandacht besteed aan het project en maken we de opbrengst van de ‘omgekeerde collecte’ bekend.

* Zingen

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

* Voorbeden / gebed en Us Heit
God fan fier en heins, ús Heit
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NL 992

TT 229

* Collecte voor Aanloophuis Leeuwarden
Het Aanloophuis is een bekend doel in onze gemeente.
Onze gemeente is er actief bij betrokken, zowel qua menskracht als financieel. Het Aanloophuis is
een oecumenisch project, dat zich richt op de opvang van daklozen en mensen die een steuntje in de
rug nodig hebben in Leeuwarden.
* Slotlied

O waar wil je heen gaan?

Iona 21: 1, 2, 4, 5

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
* * * *** * * *
Mededelingen
Komende week – zondag 4 september – is er oppas voor de kleintjes.
Er zijn dan ook weer voorbeeldbrieven om te schrijven voor Amnesty.

U kunt zich nu opgeven voor de Gemeentedag op 8 oktober in Rottevalle via opgaveformulier achter
in de kerk en in de Onderweg (programma, zie vorige en komende Onderweg)
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) overgnomen uit Tuskentiden, aonfoljend lieteboek
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
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