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DIENST 29 NovEmbEr 

 
Luisterlied vooraf: ELB 357 
Afkondigingen 
Luisterlied: Medley PS 150 & LB 150a 
Aansteken Adventskaars 
Lezen kaarsentekst 
Stil gebed, Bemoediging & Groet 
Luisterlied: ELB 100: 2 
Verootmoedigingsgebed 
Luisterlied: GEZ 26: 1, 4 
De tien geboden: Exodus 20: 1-17 
Luisterlied: LB 405: 1, 4 
Gebed om verlichting met H. Geest 
Uitleg Adventsproject 2020 
Luisterlied kinderen: Veel te geven 
Kinderen naar eigen dienst 
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 
Schriftlezing: Marcus 1: 1-8 
Luisterlied: LB 441: 1, 10   

Overdenking. Thema: Vol verwachting! 
Luisterlied: Maranatha van Sela 
Gebeden 
Luisterlied: LB 413: 1, 3, 2 
Zegen 
 
 
De collectes bij het uitgaan zijn 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: Alie Brouwer 
Opleiding: Bert Posthumus 
Afkondiging: Hepy Bruinsma 
Diaken:  Sjieuwke Keuning 
Kerkrentmr: Bert Posthumus 
Schriftlezing: Voorganger 
Orgel:  Gerk Venema 
Beamer: Gineke Brouwer 
Beeld:  David Droogsma  
Koster:  Keimpe Lamminga 
Ontvangst: Hepy Bruinsma 
Ontvangst: Jantje Bosch 
Bloemen: Ans Kruize 
Koffiedienst: n.v.t. 
Kinderdienst: Anke Andrae 
Kinderoppas: Anne Andrae 
Oppas nodig? Mail vóór zaterdag18.00u 
naar:  a.andrae@chello.nl  

 

pASTorAlIA 

 
Bloemengroet 
De bloemengroet van onze gemeente 
gaat deze keer naar mevr. P. Bergsma, 
d’Hondecoeterstraat 14. 
 
Meeleven 
Ons meeleven en meebidden gaat deze 
week uit naar: 
- mevrouw F. van der Wal-Couperus (Ti-
mothee 28) die verblijft in verzorgings-
huis Bennemastate te Hurdegaryp op af-
deling Nije Poarte 1 kamer 112. 
- mevrouw J. van der Velde-Kiemel 
(Smidsbuurt 54, 8932 GN), die al een 
poosje op een operatie moet wachten 
- Jan en Cobi de Schiffart (Sudermuda 8, 
8931 HC) omdat voor Jan gebleken is 
dat geen enkele behandeling meer mo-
gelijk is en hij steeds verder achteruit 
gaat 
- de heer H. Seinen (Gerard Terborch-
straat 11, 8932 MA), die plotseling opge-
nomen moest worden in het ziekenhuis 
met voor hem bekende klachten 
- mevrouw M. Hiemstra-Akkerman (Prins 
Clausplein 97, 8935 DD), die voor revali-
datie is opgenomen in Parkhoven, ’t Ho-
veniershuis, Dorhoutstraat 6, 8933 DD) 
- alle gemeenteleden die in quarantaine 
zitten vanwege het coronavirus. 
 
Wel en wee 
Laten we ook aan het begin van deze 
Adventstijd op weg naar Kerst contact 
met elkaar houden. Wilt u graag een be-
zoekje? Laat het mij dan even weten. Tel 
8446326. 
 

Giften 
Van NN mocht ik een gift van € 200 ont-
vangen, als volgt te verdelen: € 100 voor 
de diaconie en € 100 voor de Wijkkas. 
Hartelijk dank voor deze gift die door de 
(bijna) afwezige opbrengst van collectes 
bijzonder welkom is! 
 
Zondag 
Zondag 29 november is de Eerste Ad-
ventszondag. De profeten mochten de 
komst van de Messias al aankondigen: 
“Je koning is in aantocht, bekleed met 
gerechtigheid en zege.” (Zacharia 9:9). 
Na de aankondiging van de geboorte van 
onze Here Jezus Christus zingt Maria in 
haar lofzang “Barmhartig is Hij van ge-
slacht op geslacht, vooral wie hem ver-
eert.” (Lucas 1: 50).  
De barmhartigheid van de Here onze 
God mogen wij door onze Here Jezus 
Christus ook in ons leven ervaren. 
Met een vriendelijke groet, 
 

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326, 
E: jbakkerreitsma@chello.nl 
 

AGENDA 

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven. 
► zo 6 december 9.30u: 2e Advent 
Mw. H. Plantinga-Folkertsma, Workum 
 

NIEUWS 

 
Kerk weer open 
Zondag 29 november, de 1e zondag van 
advent, gaan de kerkdeuren weer wijd 
open. We gaan voor de kerkdiensten dan 
gebruik maken van de kerkzaal en van 

de grote koffiezaal. Opgeven is niet no-
dig. Welkom! Schroom niet om te komen. 
We houden ons natuurlijk aan de regels 
van handen ontsmetten, registreren, 1,5 
meter afstand houden, mondkapje op bij 
het lopen, thuisblijven bij klachten, niet 
meer dan 30 personen per ruimte. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 30 november heeft de kerken-
raad een bezinningsavond over de visie-
nota van de Protestantse Kerk: Van U is 
de Toekomst! Ik schreef het al eerder; 
we hebben een paar nota’s over voor be-
langstellenden. Geef gerust een seintje 
en ik doe het bij u in de bus. 
 
Koffieochtenden 
De koffieochten-
den zijn weer van 
start gegaan! Af-
gelopen woens-
dagochtend was 
het weer erg ge-
zellig in de grote 
koffiezaal. Hannie 
had haar knutsel-
spullen bij zich en 
maakte voor de 
aanwezigen 
prachtige engeltjes.  De volgende koffie-
ochtend is op 9 december.  
 
Voedselbankactie 
Op 15 en 16 december zal de diaconie in 
samenwerking met hogeschool NHL 
Stenden een voedselbankactie organi-
seren; én in de Oase én in de Kurioskerk. 
Van de diaconie krijgen we hierover later 
meer informatie.  

https://www.kurioskerk.nl/nieuws
mailto:andriesvb@hotmail.com
https://www.kurioskerk.nl/privacyverklaring
https://www.kurioskerk.nl/
mailto:a.andrae@chello.nl
mailto:jbakkerreitsma@chello.nl
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De bijbel door in drie jaar 
De komende week (29 november – 6 de-
cember) lezen we 1 Samuel 9 – 1 Sa-
muel 16. Veel leesplezier gewenst. Op 8 
december om 19.30 uur komt de lees-
groep weer bij elkaar in een zaal in de 
Kurioskerk. 
 
Kerstzingen 
Het lijkt erop dat er de rest van het jaar 
nog niet gezongen zal mogen worden in 
de kerken.  
Op 20 december willen we weer een 
soort ‘Zingen in de Kurioskerk’ opnemen 
via kerkomroep met (kerst)voorkeurslie-
deren van u als gemeenteleden. Geef uw 
favoriete (kerst)lied door. U mag er ook 
bij vertellen waarom u het zo’n mooi lied 
vindt, maar dat hoeft niet! We hopen er 
een mooi uurtje van te maken.  
 
 

Dagboekje Immanuel 
Er zijn nog dagboekjes. Neem ze vooral 
mee. Per boekje wordt een bedrag van € 
5,-- gevraagd aan eigen bijdrage. 
 
Advent 
‘Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld,  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven,  
vraagt toegang tot ons hart.’ 
 
Een hartelijke groet van de wijkkerken-
raad,  
 
Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. 
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E: 
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com 

bErIchTEN 

 
Vorige zondag  
Alleen genodigden waren aanwezig in de  
dienst van zondag 22 november. 
Daarom bijgaand een foto van de kaar-
sen die werden ontstoken op deze Ge-
dachteniszondag.

 

mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

