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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
3e zondag veertigdagentijd, 12 maart 2023 

Viering doopjubilea 
Voorganger: Tjitske Hiemstra 

Organist/pianist: Simon Bouma 
Bijbellezing: Loekie Franckena en Anna Jansen 

Thema: Wie of wat is jouw (levens)bron?  
 
*Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Grote God wij loven U NL 413 
 
* Gebed  
 
* Zingen Zij zit als een vogel  NL 701 
 
* Bijbellezing Johannes 4: 5-26 
 
* Zingen U kennen, uit en tot U leven NL 653: 1 en 3 
 
* Bijbellezing Johannes 4: 27-42 
 
* Luisteren naar NL 188 Bij de Jakobsbron stond ik dorstig in de zon 
 

* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open Ruimte met doopjubilea, waarna we zingen van de Winden Gods OB 289 
 

* Gebeden, stil gebed, afgesloten met  
 God fan fier en hein ús Heit TT 229 
 
* Collecte voor de Voedselbank 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen 
de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te 
kunnen voorzien, werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en 
particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten 
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De voedselbank heeft daarnaast geld nodig voor de 
ondersteuning van mensen, vervoer en organisatie.  
 
* Slotlied  De frede fan de greiden Iona 47 (3 talen)    
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* 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 

 
Zondag 26 maart om 14.30 uur is er weer Kliederkerk: het is bijna Palmpasen, Maar helaas 
zijn alle spullen voor de palmpaasstok verdwenen! Speur in elk hoekje van de kerk om alles 
voor de palmpaasstok te verzamelen. En wie weet wat je onderweg allemaal tegen komt! 
Kun jij alles vinden? 
 

Op zondag 9 april om 9.00 uur, eerste Paasdag, gaan we gezellig met elkaar ontbijten in de kerk 
voorafgaande aan de dienst. U bent allen van harte welkom! U kunt zich opgeven door de opgavebon 
die achterin de kerk ligt in te vullen en in te leveren bij Baukje van Dijk. U mag ook bellen of mailen 
naar Baukje van Dijk,  06-57755410 of  dijk2378@planet.nl.  
 
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 menu ‘Archief Vieringen’ 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 (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (OB) overgenomen uit de Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap. 
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen & gebeden uit Iona en Glasgow  
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