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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
26 maart 2023 

Voorganger: Anne Dijkstra 
Organist: Klaas de Jong 

Liturg: Elles Feenstra 
Thema: Het stille werk 

 
* Welkom, mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Dit is een morgen NL 216 
 
* Bijbellezing Psalm 121 vers 1 en 2 
 
* Inleiding op Psalm 121 
 
* Zingen:   NL 121: 1, 3 en 4 
 
* Gebed 
 
* Zingen O Heer die onze Vader zijt LvdK 463: 1, 2, 4, 5 
 
* Schriftlezingen Lucas 22: 31-34 en 55-61,  Johannes 21: 15-17 
 
* Zingen Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig NL 275: 1-3, 5 
 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 
* Zingen Door de wereld gaat een woord NL 802: 1, 3, 4, 6 
 
* Voorbeden / gebed 
 
* Collecte voor ons Adoptiekind  
Onze gemeente heeft een adoptiekind in Paraguay: via onze bijdrage worden ons adoptiekind en de 
dorpsgemeenschap financieel ondersteund.  
 
* Zingen Een mens te zijn op aarde NL 807: 1-3 
 
* Zegenbede  
 
* Zingen Wonen overal nergens thuis NL 419: 1-3 
 

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



2 
 

* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
 

Vanmiddag om14.30 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 (LvdK) overgenomen uit Liedboek van de kerken 
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