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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
 6 november 2022 

Voorgangers: Tjitske Hiemstra en Jeannette den Ouden 
Simon Bouma (oregel/piano),  

Nynke Beekman (cornet), Tori Kelly (blokfluit) 
Thema: Bewegen en bewogen worden 

 
* Aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Vol van verwachting zijn we gekomen ZZZ 107  
 
* Inleiding thema en gebed 
 
* Zingen Behüte mich, Gott, ich vertraue dir NL 16b 
 
* Bijbellezing 1 Cor. 3: 7-12 en Marcus 4: 26-29 
 
* Zingen De Heer heeft mij gezien en onverwacht LvdK 487: 1 en 3 
 
* Gesprek over bewegen en bewogen worden  

met 2x tussenzang: Hineni (Here I am/Hier ben ik) 
Lass deinen Mund stille sein (Helge Burggrabe) 

 
* Muziek De merel James Hook 

Kristin Thielemann 
 
* Open Ruimte 
 
* Gebed – stilte - gezongen Us Heit 
 God fan fier en hein ús Heit TT 229 
 
* Collecte voor eigen gemeente en Oergong, terwijl de Kiezel-kinderen terugkomen. 
 
* Slotlied Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan  LLvO 2 - 15 
 
* Zegenbede  
 

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

Amen 
 

*Toespraak vanuit kerkenraad  
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
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Mededelingen 
 

Vandaag is er de eerste keer weer Kiezels (0-6 jaar). De volgende data zijn: 27 november (1e advent) 
en 18 december. 

 
Er zijn nieuwe Amnestybrieven,naar de regeringen en/of ambassades van: Nigeria, Saudi-
Arabië en Cuba. Wilt u ook een poging doen om levens van mensenrechtenverdedigers te 
verbeteren? U kunt een voorbeeldbrief lezen, overschrijven en opsturen! De brieven liggen 
op tafel achterin de kerk. 
 

Woensdag 9 november om 17.00 uur Interview met Tjitske Hiemstra aaan de hand van vijf 
muziekfragmenten door Ilona de Vries op omroep LEO-Middelsé. 

 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  

Links voor Oergong 
 

Rechts voor eigen gemeente 
 
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.  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 (ZZZ) overgenomen uit Zingen van zoeken en zien 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (LvdK) overgenomen uit Liedboek van de kerken 
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek  
Liederen (LLvO) overgenomen uit Het Liefste lied van overzee 

 
 


