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Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks en wordt gemeenteleden -mits 
aangemeld- digitaal toegezonden. 

Aanmelden Voor toezending hier uw e-mailadres opgeven.    
Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u. 

Privacywet Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? 
Lees hier onze volledige Privacyverklaring. 

Website Bezoek kurioskerk.nl voor meer informatie over 
onze gemeente. 

Online Luister & bekijk hier onze diensten op Kerkomroep. 

Dienst zo 16 mei 9.30u 

 
Luisterlied: OPW 733  
Mededelingen 
Orgel/Lezen: LB 666: 1, 2  
Stil gebed, Bemoediging & Groet 
Orgel/Lezen: LB 667: 1, 5 
Gebed 
Leefregel 
Luisterlied: PS 17: 1, 7 
Gebed om de H. Geest 
Schriftlezing: Psalm 146 
Orgel/Lezen: PS 146: 3, 5 
Schriftlezing: Johannes 14: 15-26 
Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn 
Preek: Geen weeskinderen 

Orgelspel 
Orgel/Lezen: LB 663: 1, 2 

Bericht van overlijden 
Luisterlied: ELB 189a 
Gebeden en Onze Vader 
Luisterlied: GEZ 470  
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. M. Mink 
Ouderling v/d: Mient Veenstra 
Mededelingen: Hannie van Beilen 
Diaken:  Hannie van Beilen 
Schriftlezing: Voorganger 
Orgel:  Peter van der Zwaag 
Beamer: Hein van de Lageweg 
Camera: Bert Posthumus 
Koster:  Bart Vis 
Ontvangst: Hannie van Beilen 
Ontvangst: Jantsje Bosch 
Bloemen: Janny Dijkstra 
Kinderdienst: Anke Andrae 
Kinderoppas: Grietje Riedstra 
Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag 
18.00u naar g.riedstra1@kpnplanet.nl 

overDenKing 

 
Schriftlezing: Exodus 19: 1-11 en 

          Johannes 17: 14-26 
 
“Opdat zij allen één zijn” 
Op Wezenzondag (16 mei) maken we in 
onszelf ruimte voor Pinksteren. Het 
Joodse Wekenfeest en Christelijk Pink-
steren gaan over iets wat ons overkomt, 
waarover we geen regie, zeggenschap 
hebben: dat de Here onze God intrek 
neemt in de gemeente, dat Hij zijn regels 
in mensenharten schrijft. We bereiden 
ons erop voor door ontvankelijkheid, 
openheid te oefenen: leeg te zijn van ei-
gen drukte, vrij te zijn voor een nieuw be-
gin, bereid zijn om de beweging van God 
in ons toe te laten. 
In Exodus 19 maakt het volk Israël zich 
klaar voor het allereerste Wekenfeest, de 
gave van de Tora. Het volk Israël toont 
eenheid toen het samenkwam bij de 
Godsberg. Als uit één mond klonk toen 
de belofte van de mensen om zich te bin-
den, te onderwerpen aan het woord van 
God. In Exodus 19 valt het op dat Mozes 
– zoals in heel het bijbelboek Exodus – 
heen en weer pendelt tussen God en het 
volk. Mozes mag het Woord van God 
overbrengen aan het volk en hij komt met 
het antwoord van het volk terug bij God. 
Onderweg naar de volkomen eenheid 
tussen God en het volk. “God alles in al-
len.” De onverbreekbare band tussen 

God en het volk, tussen Jezus en de 
mensen. Vandaar dat Mozes en Jezus 
vaak een berg beklimmen en weer afda-
len, om hemel en aarde bij elkaar betrok-
ken te houden. Ook straks na het We-
kenfeest en na Pinksteren, zal dat weer 
nodig zijn, want ook het volk van God en 
de leerlingen van Jezus vallen voortdu-
rend weer uit die heilzame beweging 
waarmee de hemel de aarde wil vervul-
len. 
Johannes 17 is het afscheidsgebed van 
Jezus. De mensen die door Hem aange-
sproken zijn, leven in de wereld, maar 
behoren niet tot die wereld. Daarom 
moeten zij zich ook aan elkaar vasthou-
den en de eenheid vorm geven. Een 
voorbeeld van die eenheid heeft het volk 
Israël al laten zien, toen het samenkwam 
bij de Godsberg. Uit één mond klonk de 
belofte om zich te houden aan het Woord 
van God. 
De woorden van Jezus gaan niet over 
een toestand, maar over een beweging. 
Er zijn vier instanties: de Vader, de Zoon, 
de leerlingen en de wereld. De wereld is 
waar alles gescheiden is, alles op zicht-
zelf en tegen elkaar, het tegengestelde 
van eenheid. Er gaapt een afgrond tus-
sen de eeuwige eenheid van God en de 
wereld van de oneindige verdeeldheden. 
Dat is in onze wereld van vandaag he-
laas niet anders. Maar met de zending 
van de Zoon zet de Vader de beweging 
in om die afgrond te overbruggen. In die 
beweging van de Vader botsen de 

deelnemers niet op elkaar, maar vullen 
ze elkaar aan: de Vader vervult de Zoon, 
de Zoon vervult de leerlingen. En daar 
blijft het niet bij: de zending is dat de leer-
lingen de wereld in gaan totdat alles één 
is in de ongedeelde liefde van God. De 
wereld is dus niet datgene waarvan de 
leerlingen zich verre van moeten hou-
den. De wereld is in zoverre gevaarlijk 
dat ze een splijtzwam is die ook de leer-
lingen altijd weer kan aantasten. Maar ze 
is ook het doel van de hele beweging, ze 
wordt door de Vader bemind. Ruimte 
maken voor die beweging, bereid zijn om 
vol te stromen van die liefde voor allen 
en alles: dat is onze voorbereiding op 
Pinksteren. Een heilig volk (Exodus 19) 
is niet een volk dat zich afzondert om 
apart te leven, maar een volk dat de be-
weging van God die zich toekeert naar 
de wereld, vorm en gestalte geeft. 
Daarom krijgt die heiligheid vooral vorm 
in daden van recht en liefde. Heiligheid is 
niet iets ijzigs en afstandelijks, maar 
vooral iets aanstekelijks, het is op de we-
reld gericht. Tot heil van God en de 
naaste. 
 
Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326. 
 

AgenDA 

 
Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven. 

► zo 23 mei 9.30u: Pinksteren 
Dienst met ds. Joh. Bakker 

KerK is Open!!! 
Ook zondag staan onze kerkdeuren weer open. Als de kerkzaal vol is, gaat de grote koffiezaal open. Zo kunnen 2 keer 30 
broeders en zusters de dienst bijwonen. Tot nu toe hebben we het getal 60 nog niet bereikt… Mocht u willen en kunnen 
komen, schroom dus niet! Het is wel belangrijk ons aan de regels te houden van handen desinfecteren, mondkapjes dragen 
(bij beweging), anderhalve meter afstand bewaren, naam en telefoonnummer noteren en niet zingen. Volg vooral de instruc-
ties van de kerkenraadsleden en de ontvangers op! 

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:g.riedstra1@kpnplanet.nl
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PAstorAliA 

 
Bloemengroet 
De bloemengroet van onze gemeente 
gaat naar mevr. K. Okma - de Boer, Ab-
bingahiem 234. 

 
Bericht van overlijden 
Op de avond van 8 mei overleed op 

84-jarige leeftijd ons gemeentelid Trijntje 
Jane (Tiny) Liefaard-Uitterdijk.  
Zij woonde jarenlang aan de Prins Bern-
hardstraat 18 en laat haar zoon, schoon-
dochter en kleinkinderen na. De af-
scheidsdienst heeft op vrijdag 14 mei 
plaatsgevonden, waarna zij is begraven 
op de Noorderbegraafplaats. 
 
Huwelijksjubilea 
• Op 19 mei vieren Jan en Daja Herwij-
nen-Groenenboom (Jeroen Boschstraat 
4, 8932 DE) hun 50-jarig huwelijksjubi-
leum. Jan en Daja, van harte gefelici-
teerd met deze gouden mijlpaal. Een ge-
zellige dag toegewenst en Gods zegen 
voor de toekomst. 
• Op 26 mei vieren Piet en Nel van der 
Zee-Holwerda (De Malus 133, 8934 CX) 
hun 60-jarig huwelijksjubileum. Van 
harte gefeliciteerd met deze diamanten 
mijlpaal. Een gezellige dag toegewenst 
en Gods zegen voor de toekomst. 
 
Wel en Wee 
• Mevr. J. Rinsma-Glazema (Bordineweg 
109) verblijft in Revalidatiecentrum Noor-
derbreedte nu op afd. 1 kamer A49. 
• Opgenomen in MCL op afdeling B ka-
mer 11 dhr. A.G.M. Frissel (St. Jozef 3e 
etage kamer 353). 

 
Welkom 
Mevr. R. Kleefman-Kenston (Legedyk 
157) is ingeschreven als lid van de Kuri-
oskerk. Ze is de partner van ons ge-
meentelid F. Hofstra, Aldlânstate. Van 
harte welkom binnen onze wijkge-
meente. 
 
Zondag 
Zondag 16 mei is zondag Exaudi (Hoor 
Here, hoe ik luide roep – Psalm 27) ook 
wel Wezenzondag genoemd, de zondag 
tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
In het Eerste Testament lezen we in Exo-
dus 19: 1-11 over de instelling van het 
Wekenfeest. De instelling van de Tora. 
Het volk antwoordt: “We zullen alles 
doen wat de Heer heeft gezegd” (Exodus 
19: 8 midden). In Johannes 17 lezen we 
hoe de Here Jezus Christus Zijn leer-
lingen voorbereidt op de gave van de 
Heilige Geest (Pinksteren). “Heilige Va-
der bewaar hen door uw naam, de naam 
die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij 
één zijn zoals wij één zijn.” (Johannes 
17:11b).  
We mogen verbonden zijn met de Here 
onze God, onze Here Jezus Christus en 
met elkaar. Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326, 
E: jbakkerreitsma@chello.nl 
 

nieuWs 

 
Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 2 juni is de volgende kerken-
raadsvergadering. Op 25 mei bereidt het 
moderamen deze voor. 

 
De bijbel door in drie jaar 
We zijn al ruim een jaar onderweg en we 
lezen verder. De komende week (16 – 23 
mei): Ezra 2 – Ezra 9. Ook in de nieuwe 
week weer veel leesplezier gewenst.  
 
Hemelvaartsdag  
40 dagen na Pasen gebeurde er iets bij-
zonders. De Here Jezus ging terug naar 
de hemel. Daaraan dachten we afgelo-
pen donderdag, Hemelvaartsdag. In lied 
663 uit het Nieuwe Liedboek staat het zo: 
 

Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
Zijn wij door Hem bemind. 

 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

(Jan Willem Schulte Nordholt) 

 
Een hartelijke groet van uw kerkenraad, 
 
Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. 
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E: 
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com 
 

 

mailto:jbakkerreitsma@chello.nl
mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

