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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 

31 december 2022 

Voorganger: Christine Schlette 

Pianist Oeds Wijnsma 

thema: Aandacht en gewonigheid 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Geroepen om te komen  ZW 55  
 
* Inleiding thema: Aandacht en gewonigheid 
 
* Gebed 
 
* Zingen Uren, dagen, maanden, jaren  

(tekst van Coot van Doesburgh uit de bundel ‘Licht’) 
 
* Lezing uit 'Wachten op God’ Simone Weil:  
 
De volheid van de liefde voor de ander is simpelweg in staat zijn aan die ander te vragen: Wat scheelt 
eraan?” Het is weten dat die ongelukkige bestaat. Niet als een ongelukkige in een verzameling, niet 
als een geval dat behoort tot de sociale categorie van de ‘ongelukkigen’, maar als iemand die precies 
zo is als jijzelf: iemand die op een unieke, niet na te bootsen manier door het ongeluk getroffen en 
getekend is. Het is voldoende, maar noodzakelijk dat je op een bepaalde manier naar diegenen kunt 
kijken. Die blik is in de eerste plaats aandachtig, dat wil zeggen dat de geest leeg is, dat je eigen 
gedachten plaats hebben gemaakt ten einde degene naar wie je kijkt in zijn totale waarheid in je op 
te kunnen nemen. DE enigen die hiertoe in staat zijn, zijn de mensen die tot aandacht in staat zijn.  
 
* Fragment Brainwash: Donderdagen met Dirk de Wachter 
 
* Zingen Nada te turbe  NL 900 3x 
 
* Overdenking   
 eindigend met fragment uit Brainwash: Donderdagen met Dirk de Wachter 
 
* Pianospel 
 
* Voorbeden / gebed 
 
* Collecte voor het Aanloophuis Leeuwarden 
Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de 
medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar 
warmte en aandacht is mensen die veelal op straat leven, met psychische 
problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. 
Een bekend doel binnen onze gemeente, zowel financieel als met menskracht 
zijn wij hier actief bij betrokken. 
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* Slotlied    Door goede machten trouw en stil omgeven  NL 511  
 
* Zegenbede  

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

Amen 
 

 
 

Mededelingen 
 

♥ Eerste dienst in het nieuwe jaar op 8 januari om 10.00 uur,  
 o.l.v. ds. Tjitske Hiemstra rond Etty Hillesum (1914-1943) 
♥ Ieder-Kliederkerk op 15 januari om 10.00 uur voor alle leeftijden, 
 o.l.v. ds. Tjitske Hiemstra, Petra Prins, Berend van der Meer en Vera Landstra 
 Thema: De wijzen, die terugreizen 
♥ Wereldbroederschapsdag wordt op 22 januari in Drachten gevierd.  

U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijst achter in de kerk. 
 
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) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. 
Liederen (ZW) overgenomen uit Zingenderwijs 


