Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
4 september 2022
Voorganger: Christine Schlette
Muzikale begeleiding: Simon Bouma
Thema: Ik ben de deur
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

In de veelheid van geluiden

* Inleiding thema

Ik ben de deur

NL 283: 1-3

* Gebed
* Zingen

U kennen en uit u leven

* Bijbellezing

Johannes 10: 1-10

* Zingen

Laudate omnes gentes

NL 653: 1, 6 en 7

NL 117d 3x

* Overdenking
* Muziek
* Open ruimte
* Voorbeden / gebed
* Collecte voor Stichting Vluchteling + eigen gemeente (rozet)
Corona, stijgende voedselprijzen, conflicten en klimaatverandering: landen in de Hoorn van Afrika
krijgen klap na klap te verduren. Vanwege langdurige droogte mislukken de oogsten, sterft het vee en
slaan de mensen op de vlucht op zoek naar water, eten en bronnen van inkomsten. De VN waarschuwt
voor een jarenlange voedselcrisis. Vorig jaar kampten 193 miljoen mensen in 53 landen met acute
voedselonzekerheid. Zij hebben dringend hulp nodig om te overleven. Conflicten zijn de grootste
aanjagers van honger; wereldwijd leeft 60% van de mensen met honger in conflictgebieden, volgens
schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd al tot 811 miljoen mensen
zonder voldoende eten.
* Slotlied

Laat de woorden

NL 422

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
1

* * * *** * * *
Mededelingen
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-codes:
Links: eigen gemeente
Rechts: Vluchtelingenwerk

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
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