
Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
25 september 2022 

Voorgangers: Rients Oppewal, Miek Knook,  
Syb Lettinga, Vera Landstra, Petra Prins 

Muziek: Simon Bouma 
Thema: Twijfel staat niet in de Bijbel 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Goeiemorgen met daarin gedicht van Chiara Comello: 
 

Met mijn beide benen sta ik stevig op de grond, 
en sta ik achter alles wat ik spreek uit mijn mond, 
Wijs gesproken vanuit mijn hart, 
wat allemaal eens met een gedachten is gestart 
Dromen komen pas uit, als je er naar gaat leven 
Wees sterker dan de twijfel, blijf altijd gedreven 

 
* Zingen Ik voel de winden Gods vandaag DB 289 
 
* Gebed 
 
* Bijbelpantomime 
 
* Zingen Een zaaier zaaide in ‘t rond NL 183 
 
* Overdenking 
 Met: Gedicht ‘Aan een klein meisje’ van Annie M.G. Schmidt (1911-1995) 
 
* Stellingen 
 
* Open ruimte  
 
* Zingen Zo vriendelijk en veilig als het licht NL 221 
 
* Voorbeden 
 
* Collecte voor GreenMakombeh 
GreenMakombeh is een stichting die in Sierra Leone bomen plant 
ter ondersteuning van de lokale gemeenschappen. Daarnaast 
koopt de stichting slecht onderhouden landbouwgronden op en 
plant nieuwe bomen aan waarmee het landschap wordt hersteld. De nieuwe bossen worden 
aangeboden op de internationale markten. Daarmee wordt de mogelijkheid gegeven een stukje CO2-
reductie te kopen. De jongeren van het dorp hebben dankzij de onderneming de mogelijkheid op 
werk in de kweek-, snoei- en plantseizoenen. GreenMakombeh draagt als duurzame onderneming 
niet alleen bij aan CO2-reductie, maar biedt bovendien kansen voor de lokale bevolking. Na 30 jaar 
wordt het land van het duurzame bos weer terug geschonken aan het dorp waardoor ze van het fruit 
en andere bosproducten kunnen genieten.  



* Slotlied Zoekend naar licht NL 1005 
 
* Vredesgroet 

 
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 

 
Sven Andringa en Chiara Comello hebben ook meegeholpen aan deze dienst, maar konden er 
vandaag helaas niet bij zijn. 

 
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 (DB) overgenomen uit Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap 

 


