
 

Nieuwsbrief   K U R I O S K E R K 
Leeuwarden-Huizum-West  Joh. 20: 28 

 
zondag 18 oktober 2020 

5e zondag van de herfst 

www.kurioskerk.nl 

Kurioskerk  |  Julianalaan 38  |  8932 AA  |  Leeuwarden 
 

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeentele-

den -mits aangemeld- digitaal toegezonden. 

Aanmelden Geef hier uw e-mailadres op voor toezending. 

Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u. 

Privacywet Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? 

Lees onze volledige Privacyverklaring. 

Website Voor meer informatie over de Kurioskerk. 

DIENST 18 okTobEr 

Alleen online via kerkomroep.nl 
 
Luisterlied vooraf: ELB 382: 1, 2, 3 
Mededelingen 
Luisterlied: PS 93: 1  
Stil gebed, Bemoediging & Groet 
Inleidingstekst: Psalm 1 
Luisterlied: PS 93: 3, 4  
Gebod: Deut. 6: 1-9 
Luisterlied: GEZ 449: 1   
Gebed 
Luisterlied: GEZ 449: 3   
Woord van vergeving 
Luisterlied: GEZ 449: 4 

Gebed om verlichting met H. Geest 
Schriftlezing: Mattheüs 22: 34-46 
Luisterlied: GEZ 442: 1, 3, 4 
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 2: 1-8 
Tekstlezing: Mattheüs 22: 36 
Luisterlied: LB 837: 1, 2, 3, 4 
Preek. Thema: leven vanuit de liefde 
Luisterlied: ELB 346: 1, 2, 4 
Bericht van overlijden 
Gebeden afsluitend met Onze Vader 
Luisterlied: LB 416: 1, 2, 3 
Zegen 
 
De collectes zijn bestemd voor: 
1) Diaconie 

Overmaken kan op rek.nr. NL31 INGB 
0000 8493 76 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm 
o.v.v. Collecte diaconie. 
 
2) Kerk 
Overmaken kan op rek.nr. NL55 INGB 
0000 8857 07 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm 
o.v.v. Collecte kerk. 
 

TAkEN 

 
Voorganger: ds. Joh. Bakker 
Ambtsdrager: Mirna van de Lageweg 
Techniek: Henriëtte Stam 
 

pASTorAlIA 

 
Bloemengroet 
Deze keer gaat onze bloemengroet naar 
fam. M. Visser-Wijnsma, Borniastraat 
117. 
 
Huwelijksjubileum 
Het echtpaar De Jong-Doedel (Leeuwar-
derstraat 5) is op 20 oktober a.s. 25 jaar 
getrouwd. Wij feliciteren hen heel harte-
lijk met dit zilveren jubileum. Nog heel 
veel goede huwelijksjaren toegewenst 
onder de zegen van de Here God. 
 
Meeleven 
Mevr. T. Liefaard-Uitterdijk (Pr. Bern-
hardstr. 18) verblijft in ziekenhuis MCL 
op afdeling B kamer 3. Mogelijk is ze al-
weer thuis als u deze Nieuwsbrief ont-
vangt. 
In Revalidatiecentrum Noorderbreedte is 
dhr. J. Veninga (Jacob Botkeweg 152) 
opgenomen. Hij verblijft op afdeling 5 ka-
mer 32.. 
 
Diensten 
Zondag 11 oktober was voorlopig de 
laatste dienst in de Kurioskerk. Vanaf 18 
oktober worden de diensten weer online 
uitgezonden. In de dienst van 11 oktober 
mochten we het teken en zegel van de 
Heilige Doop bedienen aan Tess Anna 
Jansma (Vermeerstr. 49). 
 

Doop en geloof 
Doop en geloof zijn nauw met elkaar ver-
bonden. Nelleke Berntsen schreef daar-
over een artikel in Geandewei van 25 
september 2020. “Geloven als keuze”. 
Juist in deze tijd is het van wezenlijk be-
lang uit te komen voor ons geloof. Dat 
kunnen we doen in ons dagelijks leven. 
In onze doop heeft de Here onze God 
Zijn hele hart uitgesproken. Niets hield 
Hij achter, niets sprak Hij onder voorbe-
houd, Hij vraagt van ons het vertrouwen 
op Zijn vaderlijke leiding in alle omstan-
digheden van ons leven. Het afleggen 
van Openbare Belijdenis is een beslis-
sende stap in ons persoonlijk leven. Daar 
praat ik met verschillende personen in de 
gemeente wel eens over. Het is in en 
voor ons geloof dat het niet alleen bij pra-
ten blijft. Overweeg Openbare Belijdenis 
van het geloof af te leggen. Ik ben graag 
bereid daar met je over te praten. Hoor ik 
van je / u? Telefoon 058-8446326. 
 
Afwezig 
Van 18-25 oktober ben ik afwezig. Als 
het nodig is kunt u contact opnemen met 
de scriba. 
 
Zondag 
Zondag 18 oktober is de negende zon-
dag na Trinitatis en de vijfde zondag van 
de herfst.  
In het eerste Testament lezen we dat de 
profeet Samuel tegen de verworpen 

koning Saul zegt: “Gehoorzaamheid is 
beter dan offers.” (I Samuel 15:22). De 
apostel Paulus schrijft: “Uw gehoor-
zaamheid is overal bekend geworden: ik 
ben dus vol blijdschap over u” (Romei-
nen 16:19).  
Leven we zo in de kerk en in onze tegen-
woordige samenleving? Met een vrien-
delijke groet, 
 

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326, 
E: jbakkerreitsma@chello.nl 
 
Bedankt 
Lieve broeders en zusters, hartelijk be-
dankt voor de vele kaarten met lieve 
wensen en bloemen die we van jullie 
mochten ontvangen op onze 25-jarig hu-
welijksdag. Wij waren blij verrast en voe-
len ons rijk met onze gemeente. Heel 
jammer dat we elkaar de komende tijd 
niet kunnen ontmoeten, maar we houden 
de moed erin.  
Blijf gezond!! Hartelijke groeten van  
Bert, Gea, Sanne/Ronny en Carlo Post-
humus 

► Toch weer even dicht / kerkdiensten online ◄ 
De kerkenraad heeft in de kerkenraadsvergadering van 5 oktober helaas moeten besluiten om vanwege de aangehaalde 
coronamaatregelen alle wijkactiviteiten in de maand oktober niet te laten doorgaan. Daar horen ook de zondagse ere-
diensten bij. De vieringen t/m 1 november zijn wel online mee te luisteren via kerkomroep.nl.  
We hopen en bidden dat we vanaf 8 november weer naar de kerk kunnen. We zijn aan het onderzoeken of we twee zalen 
kunnen gebruiken voor de zondagse eredienst, waarbij we in de grote (koffie)zaal de dienst kunnen mee beleven via het 
scherm. Op 3 november vergadert de kerkenraad hier opnieuw over. 

https://www.kurioskerk.nl/nieuws
mailto:andriesvb@hotmail.com
https://www.kurioskerk.nl/privacyverklaring
https://www.kurioskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10237
mailto:jbakkerreitsma@chello.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10237
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Bedankt 
Na een weekje Drenthe waren wij bij 
thuiskomst blij verrast door alle felicita-
ties met ons 25-jarig huwelijk. Wat een 
feestelijk welkom! Allen heel hartelijk 
dank daarvoor. 
Anne en Anke Andrae 
 

AGENDA 

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven. 
 
► zo 11 oktober 9.30u 
Online dienst met ds. M. Mink 
 

NIEUWS 

 
Er is gedoopt… 
Zondag 11 oktober is Tess Anna Jansma 
gedoopt. Het was een feestelijke dienst. 

De gemeente kon hier helaas niet bij 
aanwezig zijn, maar via kerkomroep.nl 
konden we toch verbonden zijn. Ook zijn 
er foto’s gemaakt van de doop en van de 
prachtige bloemschikking (gemaakt door 
Sjieuwke Keuning en Mirna van de Lage-
weg). Een korte uitleg van de bloem-
schikking: 

 
‘Het water in de schaal symboliseert het 
doopwater. Er wordt gedoopt in de naam 
van de Vader de Zoon en de Heilige 
Geest. Daarvoor staan de 3 witte rozen. 
De dopeling is ook verbonden met haar 
ouders: de 3 gerbera’s: vader, moeder 
en kind. Maar ook met andere mensen 
om haar heen: de familie en de ge-
meente, weergegeven door een krans 
van kleine witte bloemetjes. De opge-
rolde bladeren: het leven staat nog aan 
het begin en zal langzaam bekend wor-
den. Het vingerblad symboliseert als het 
ware Gods hand, die ons allen draagt. 
De hedera staat voor Zijn grote trouw. De 

parel: je bent een parel in Gods hand.’ 
 
 

Weet dat de Vader je kent, 
weet dat je van waarde bent, 
weet dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand. 

 
Beroepingsnieuws 
Woensdag 21 oktober heeft de kerken-
raad een extra vergadering. De beroe-
pingscommissie zal dan advies uitbren-
gen over kandidaatstelling en dit advies 
verantwoorden en toelichten. Op dit mo-
ment kunnen we nog niet veel meer 
schrijven, alleen dat we heel hoopvol ge-
stemd zijn en dat we u op de hoogte hou-
den!  
 
Voor en door gemeenteleden / kerst-
kaarten 
De afgelopen zomer hebben veel ge-
meenteleden prachtige kaarten ge-
maakt, die we verstuurden met een har-
telijke groet van de wijkgemeente naar 
onze oudere gemeenteleden. Deze 
kaartenactie werd erg op prijs gesteld. 
Een klein stukje verbondenheid naar el-
kaar toe, want reken maar dat deze een-
zame coronatijd zijn impact heeft op ve-
len, misschien wel op iedereen. Daarom 
onze vraag aan de creatieve gemeente-
leden onder ons: wilt u meedoen aan het 
maken van kerstkaarten? Hoe meer 
kaarten er binnen komen, hoe meer 
mensen we blij kunnen maken.  De kaar-
ten kunnen gebracht worden bij Annie 
Plantinga, Anton Mauvestraat 8. Ze kun-
nen ook bij u worden opgehaald, dan 
mag u een seintje geven. Aan mij of aan 
Annie en Gerrit Plantinga. De telefoon-
nummers zijn te vinden in de wijkgids, 
die u deze week ontving. 
 
Actie schoenendoos 
In de vorige nieuwsbrief stond hierover al 
een berichtje in de nieuwsbrief. Nu weer, 
omdat de actie vanwege de corona iets 
anders is dan anders. Echter, we laten 
ons niet uit het veld slaan. De actie gaat 
door! De kerkenraad beveelt ook deze 
actie van harte bij u aan! Zie onder Be-
richten 
 
Studieavond: ‘God en corona’ 
We verwachten dat deze studieavond 
met Prop. Mark de Jager op 10 novem-
ber gewoon door kan gaan en bevelen 
deze avond van harte bij u en jullie aan. 
Voor meer informatie, zie onder Berich-
ten. 
 
Bezoekproject 
Met de wijkgids ontving u ook een brief 
over het bezoekproject ‘Samen de winter 
door’. Denk niet dat dit vanwege de co-
rona niet doorgaat, vul gerust het briefje 
in! Het wordt bij u opgehaald. Wellicht 
lukt fysiek bezoek op dit moment niet of 
hebt u dat liever niet, dan kan het ook te-
lefonisch! Het fysieke bezoekje stellen 

we dan uit naar het voorjaar! Schroom 
niet het in te vullen. 
 
Oproep nieuwe ambtsdragers 
U ontving ook een brief met een oproep 
voor nieuwe ambtsdragers. En ja, er zijn 
vacatures binnen de kerkenraad! En vol-
gend jaar komen er vacatures bij! Er zijn 
vacatures voor wijkouderlingen (pasto-
raat), diakenen (helpen/dienen in en bui-
ten de kerk) en ouderlingen-kerkrent-
meester (financiën en gebouwen). 
Is de situatie zorgelijk? Ja, toch wel! Im-
mers, ook een kerkelijke organisatie 
moet bestuurd worden. Nu komt heel 
veel werk op een paar mensen neer! 
Daarom doen we een beroep op u! Wilt 
u aan de scriba namen doorgeven van 
mensen die u geschikt acht als ambts-
drager. Dat mag ook de naam van uzelf 
zijn. U mag de naam/namen ook op on-
derstaand strookje noteren en deze in 
een doos in de hal deponeren. Graag 
gaan we met de door u aangedragen ge-
meenteleden in gesprek.  
 
Andere vacatures 
We zijn niet alleen op zoek naar ambts-
dragers, maar ook naar leiding van de 
kindernevendienst, bezorgers van de 
wekelijkse bloemen, koffieschenkers na 
de dienst, kerkvervoerders van ouderen, 
beameristen. Allemaal heel mooi en 
dankbaar werk. Wilt u daar ook eens 
over nadenken? En… U hoeft niet jong 
te zijn om mee te doen. We zijn op zoek 
naar jong en ouder! 
 
De bijbel door in drie jaar 
Corona of niet, we kunnen altijd door-
gaan met het lezen in de Bijbel. De ko-
mende week (18 oktober – 25 oktober) 
lezen we Jozua 17 – Jozua 24. En dan 
zijn we al weer toe aan het boek Rech-
ters (Richteren). Veel leesplezier ge-
wenst. 
 
Tot slot 
De coronamaatregelen zijn deze week 
aangescherpt. De kerkenraad beseft dat 
dit voor velen niet gemakkelijk is. Mee 
omdat de dagen al weer wat korter wor-
den en het weer nu ook wat triester is. 
Helaas kunnen we daar niet iets anders 
van maken. Wel mag u weten dat u in 
onze gedachten en gebeden bent en dat 
we zo snel als mogelijk is weer gaan star-
ten met de erediensten. Ook zullen we 
proberen op andere manieren met elkaar 
verbonden te blijven, net als in het voor-
jaar. Doet u daaraan mee? In de gele 
brieven die we in het voorjaar stuurden 
schreven we vaak: Hou vol! En dat schrij-
ven we nu maar weer: Hou nog even vol; 
Hij laat niet los! 
Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet, 
 
Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. 
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E: 
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com 

mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com
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bErIchTEN 

 
Studieavond: ‘God en Corona’ 
Op dinsdagavond 10 november 19.30 
uur hopen we met jong en oud in de Ku-
rioskerk in gesprek te gaan over het 
thema ‘God en corona’.  
De coronacrisis zette dit voorjaar de sa-
menleving op zijn kop, en het einde van 
de crisis is nog niet in zicht. Welke vra-
gen over God komen naar boven tijdens 
de crisis? Hoe kan je als christen zorgen 
voor jezelf, je geloof en de mensen om je 
heen in coronatijd. En voor wat voor vra-
gen komt de kerk te staan? Over deze 
dingen zal Mark de Jager een inleiding 
geven, waarna we samen in gesprek 
gaan. Natuurlijk onder voorbehoud! 
 
Prop. Mark de Jager is afgestudeerd aan 
de Protestantse Theologische Universi-
teit en Rijksuniversiteit Groningen. Hij is 
als theoloog gespecialiseerd in Bijbelwe-
tenschappen. In november 2019 werd hij 
benoemd tot Jonge Theoloog des Vader-
lands. 
 
Spreker: Prop. Mark de Jager  
Datum:  10 november 2020 
Tijd:  19.30 - 21.30 uur 
Waar:  Kurioskerk 
Opgeven (vereist) via e-mail naar: 

ag.brouwermeindertsma@hotmail.com 
of per tel. 058-2127918, 06-23138393. 
 
Actie Schoenendoos 
Vul een schoenendoos, geef een schat! 
De landelijke organisatie GAIN heeft be-
sloten dat de schoenendoosactie ge-
woon doorgaat. Miljoenen kinderen heb-
ben het anno 2020 nog steeds moeilijk. 
Jong en oud kunnen door het vullen van 
een schoenendoos laten zien dat er ie-
mand is op wereld, die aan hen denkt.  
In verband met corona en al zijn beper-
kingen is het dit jaar anders dan andere 
jaren.  
● U mag uiteraard zelf een schoenen-
doos versieren en vullen met de aange-
geven spullen uit de folder die in deze 
nieuwsbrief is afgedrukt (blz 4).  
● Ook bieden wij u de gelegenheid om 
een donatie te geven, dit kan op bankre-
keningnr. NL30 INGB 0004 2009 38 
t.n.v. Wijkkas Protestantse Wijk-ge-
meente Huizum-West o.v.v. schoe-
nendoosactie.  
Dan gaan wij de spullen kopen en voor u 
een versierde schoenendoos vullen.  
Zo hopen wij (dankzij uw gift) dat we ook 
dit jaar vele kinderen blij kunnen maken 
met een mooi versierde schoenendoos. 
Een kostbaar geschenk voor een kind in 
nood. 

 
Inleveren 
Omdat we niet zeker weten wanneer we 
weer op zondag naar de kerk mogen, ge-
ven wij u hier enkele data wanneer u de 
versierde en gevulde schoenendoos bij 
de Kurioskerk kunt inleveren: 
► maandagochtend 19 en 26 oktober 
► maandagochtend 2 en 9 november. 
► uiterste inleverdatum zaterdag 14 no-
vember tussen 10 uur en 12 uur. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met 
Sjieuwke Keuning (058-2885331) of 
Mirna van de Lageweg (058-2542287).
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