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    Protestantse Wijkgemeente 
     Leeuwarden-Huizum-Oost 

 

Zondagsbrief 

2e na Epifanie – 19 januari 2020  

 
 

Ouderling van dienst: dhr. E. de Boer 
Intocht en aanroeping: dhr. S.E. Wendelaar Bonga 
Voorganger: Ds. G. Wessels, Stiens 
Diaken van dienst: mevr. S. Elgersma 
Muziek: dhr. H. Zandstra 
Kindernevendienst: mevr. W. Beek 
Koster: fam. Kramer 
 

Intocht 

 

De kerkenraad komt binnen, welkom 
De paaskaars wordt aangestoken -STILTE- 
 

We beginnen deze viering nu in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest. AMEN   

                        We gaan staan 
Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
 
Drempelgebed 
L:  Eeuwige God, wij staan hier voor U, met ons geloof en onze twijfel,  
     met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.  
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G:  HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE  
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN. 

 

Intochtslied, we zingen: Lied 66: 1, 2. Breek aarde uit in jubelzangen. 

  Hierna gaan we zitten 

Dienst van de aanroeping 

 

Smeekgebed, uitlopend op: 
Vg: bidden wij allen tezamen:   
Gem: HEER, ONTFERM U 
Vg: en laat ons roepen U bereiken  
Gem: AMEN 
 

Glorialied, we zingen: Lied 793: 1, 2. Bron van liefde, licht en leven. 
 

Dienst van de Schriften 

 

Groet: Vg.: De HEER zij met u 
Gem.: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

Gebed van de zondag 
 

Moment met de kinderen 
 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 62,1-5 
We zingen: Lied 96a: 1, 2. Zing een nieuw lied, alle landen. 
Tweede Schriftlezing: Johannes 2,1-11 
We zingen: lied 526: 3. In Kana was de gloed geweken. 
 

Overdenking 
 

Stilte, meditatieve muziek, gevolgd door:  
lied 525: 1 – 5. Wij willen de bruiloftsgasten zijn. 
 

Dienst van de gaven 

 

Mededelingen door de diaken van dienst 
Inzameling van de gaven 
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(Bericht van overlijden) 
 

Gebeden; we eindigen met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw 
wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Dienst van de zending 

 

Slotlied, we zingen: lied 418: 1 – 4. God, schenk ons de kracht. 
 

Zending en zegen 

 
 

MEDEDELINGEN 
 
Diaconale collecte 19 januari 
Siyakha Day Care in sloppenwijk Ducats South in East London. In 
een van de kleinere sloppenwijken van East-London bevindt zich een 
kleine crèche voor 2- tot 5-jarigen. Elke ochtend worden hier ongeveer 
veertig tot vijftig kinderen naar toe gebracht. De kinderen zijn 
verdeeld in twee groepen. Een stuk of dertig 4- en 5-jarige kinderen 
krijgen een beetje les in het ene lokaal en op de andere twintig kleinere 
kinderen wordt vooral opgepast. Beide groepen hebben een begeleider 
en daarnaast is er iemand in de keuken werkzaam. Zij verzorgt het 
ontbijt (pap) en de lunch (simpele stoofpot). Ook is er een directrice, 
maar deze is vaker niet dan wel aanwezig.  

In principe krijgt de crèche elke drie maanden een subsidie van de stad 
die bedoeld is voor eten en onderhoud, maar deze subsidie wordt niet 
altijd uitgekeerd en dit leidt ertoe dat de crèche elk jaar een aantal 
weken zonder eten zit. In dat geval, komen vele kinderen ook niet, 
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omdat vele ouders de kinderen ook naar de crèche sturen vanwege het 
feit dat ze daar te eten krijgen.  
De crèche is een stenen gebouw bestaande uit twee zeer simpele, maar 
vrolijke lokalen, een keuken en toiletten. De lokalen hebben speelgoed 
en plastic stoeltjes en tafeltjes voor de kinderen, maar geen bureau of 
stoel voor de begeleider. Ook ontbreekt het aan kastruimte. Buiten is 
een fijne speelplaats, maar dit is ook de plek waar de kinderen eten en 
zij krijgen allemaal te eten op de grond. Ook hier zou het fijn zijn als 
er stoeltjes voor de kinderen zouden zijn.  
Een bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer 
NL54RABO0335455832 t.n.v. E.R. Veldman, onder vermelding van 
Crèche Sloppenwijk. 
 
 
“Dwars door de Bijbel”, voorstelling van Kees Posthumus  
Oase, vanmiddag, 15.00 uur. Toegang: gratis 

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar 
Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, 
samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het 
gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere 
doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier 
kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms 
ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. 
Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De 
verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld 
vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn 
onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie.  
De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en 
wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim 
een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. 
De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk 
in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.  
Aanmelding: dreudec@gmail.com of  058-2801387 
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Amnesty 
We vragen u te schrijven voor: 
Advocaat Ali Hattab is opgepakt en omdat hij protesteerde tegen het 
geweld en de vele doden die vielen tijdens de massaprotesten begin 
oktober in Irak. Van hem is niets meer gehoord. 
In Rusland zijn twee activisten veroordeeld tot 6 jaar in een streng kamp, 
alleen omdat ze aandacht vroegen voor honderden die hun huis verloren 
bij een grote brand in Rostov. Ze worden beschuldigd van ‘poging tot het 
organiseren van massarellen’. Ze werden gemarteld en gedwongen te 
bekennen. 
In Colombia worden medewerkers van een mensenrechtenorganisatie in 
de gaten gehouden en bedreigd door onbekenden. Ze vroegen om 
bescherming, maar kregen die niet. 
Helpt u mee. Schrijven helpt! Echt. 
 
Diaconale collecte 26 januari: ZWO-project Rwanda 
 


