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Kurioskerk  |  Julianalaan 38  |  8932 AA  |  Leeuwarden 
 

 

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 24 oktober 9.30u 

 
Zingen: ELB 413  
Welkom 
Intochtslied: Psalm 72: 1 en 2 (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen: Psalm 72: 6  (staande) 
Gods leefregels 
Gebed om ontferming en  
de Heilige Geest 
Zingen: Psalm 72: 7  
Lezing OT: Jesaja 29: 18-24  
Zingen: Psalm 66:1 en 3 (Breek aarde 
uit in jubelzangen)   
Lezing NT: Marcus 10: 32 t/m 45 
Zingen ELB 299: 1 en 2 
Preek 
Pianospel 
Zingen:  NLB 801: 1, 2, 3 en 4 
Overlijdensbericht (staande) 
Zingen: 
Gebeden en Onze Vader 
Zingen ELB 409 (staande) 
Zegen (staande) 
3x Ameb 
 
Over de collectes 
Diaconie: Overmaken kan op NL31 
INGB 0000 849376 t.n.v. Diaconie PG 
Leeuwarden-Huizum o.v.v. Kameroen 
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: Nelleke Berntsen 
Pianist: Gerk Venema 
Ouderling dienst: Wieger Romkema 
Afkondigingen: Wieger Romkema 
Diaken: Sjieuwke Keuning en 
Hannie van Beilen 
Schriftlezingen: voorganger 
Beamer: Henriette Stam 
Camera: Keimpe Lamminga 
Ontvangst: Harm Seinen 
Koster: Emmy Mulder 
Bloemen: Sjoerd Wielsma 
Kindernevendienst: Geen 
Kinderoppas: Anne Andrae 
(Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag  
18.00u naar: a.andrae@chello.nl) 

Pastoralia 

 
Op 18 oktober overleed op 88-jarige leef-
tijd te Makkum ons gemeentelid Fekke 
Hofstra. Hij woonde vele jaren in 
Aldlânstate, daarvoor aan de Middelzee-
laan. Hij was weduwnaar van Hinke Hof-
stra en laat kinderen en kleinkinderen na. 
Boven de rouwkaart staat: De Heer is 
mijn Herder – Ps. 23. De afscheidsdienst 
vindt plaats op zaterdag 23 oktober om 
10.30 uur in de Kurioskerk, de teraarde-
bestelling daarna is op de Huizumer be-
graafplaats. Gelegenheid tot condoleren 
is een half uur voor de dienst. In onze ge-
dachten en gebeden zijn we bij de kin-
deren en kleinkinderen.  
(De dienst is ook live te volgen via kerk-
omroep.nl). 
 
Meeleven 
We bidden en leven mee met onze ern-
stige zieken: zr. W. ten Hoeve (Ypk fan 
der Fearwei 35, 8915 KK), br. A. van Bei-
len (Bostulp 25, 8935 PK) en br. Sj. 
Ploeg (Uiterdijksterweg 2/1, 8931 BM), 
die alle drie zware behandelingen onder-
gaan en soms voor moeilijke keuzes 
staan.  
Natuurlijk gaat ons meeleven en gebed 
ook uit naar andere broeders en zusters 
die ziek zijn, zorgen of groot verdriet heb-
ben. Schroom niet te bellen met ouder-
ling, pastoraal medewerker of één van 
de predikanten.  
 
Bloemengroet 
De bloemengroet van onze wijkge-
meente gaat deze week naar de heer E. 
Mulder, Surinamestraat 3. 
 
Contactgegevens wijkpredikanten: 
Ds. I. de Rouwe: tel. 058-8438209,  
e-mail: freulezon@gmail.com 
Ds. P.J. Elzinga: tel. 058-8438209, 
e-mail: pe.elzinga@planet.nl 
 
Herfstvakantie 
In de herfstvakantie (tot en met 24 okto-
ber) is Annie Plantinga de contactper-
soon voor pastorale of andere zaken. U 
kunt haar bereiken via tel. 2129832. 
 

aGenDa 

 
► zo 24 oktober 9.30u 
Nelleke Berntsen 
► ma 25 oktober 19.30u 
College van Kerkrentmeesters 
► di 26 oktober 15.30u 
Moderamenoverleg 
► di 26 oktober 19.15u 
Bezoekproject en pastoraal overleg 
► wo 27 oktober 10.00u 
Koffieochtend 
► do 28 oktober 15.00u 
Ouderenmiddag in de Oase 
► zo 31 oktober 9.30u 
Arie Pieter Schep, Bijbelzondag 
 

 

nieuWs 

 
De Bijbel in drie jaar 
Van 24 – 31 oktober lezen we tot en met 
Psalm 125. 
  
Ambtsdragers gevraagd 
Nog eens de oproep: We vragen ambts-
dragers! Dringender dan ooit. Twee we-
ken geleden namen we afscheid van 
twee ouderlingen en er kwam er maar 
één voor terug. Binnen afzienbare tijd lo-
pen de ambtstermijnen af van diakenen 
Hannie van Beilen, Annie Plantinga, ou-
derling-kerkrentmeester Mient Veenstra 
en van ouderling-scriba Alie Brouwer. 
Daarnaast waren er al meerdere vacatu-
res in de kerkenraad. Om het kerken-
werk (ook bestuurlijk) goed te kunnen 
blijven doen en de druk op de huidige 
ambtsdragers niet groter te maken, zoe-
ken we ambtsdragers in alle functies. 
Wilt u namen doorgeven aan de scriba? 
Wanneer u zelf graag zitting wilt nemen 
in de kerkenraad, geef dat dan ook door 
aan haar. Het mag via mail, telefoon, 
briefje door de brievenbus, maar ook ge-
woon in een persoonlijk gesprek met een 
kopje koffie. U/jij bent o zo welkom! 
 
Ons bezoekproject 
Voor dinsdag 26 oktober om 19.15 uur 
zijn alle bezoekers uitgenodigd in de 
kerk. Dan zal Hepy Bruinsma weer de 

VersoePelinGen coronamaatreGelen 
Van harte welkom in onze diensten! In verband met de verbouwing van de kerkzaal maken wij tot aan de kerst alleen gebruik van 
de koffiezaal. We zingen alle liederen gewoon mee. Er blijft gelegenheid voor handen desinfecteren, maar registreren doen we niet 
meer. Ventileren is nog wel een belangrijke maatregel en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Als het u te koud is, 
graag jas aanhouden. Zondag staan de tafels en stoelen zoals het de afgelopen weken ook het geval was en wel op anderhalve 
meter. Als het anders uitkomt en er moeten stoelen bij worden gezet dan proberen we gepast afstand te bewaren. Ook bij het 
koffiedrinken na de dienst houden we gepast afstand. Dit geldt ook voor bijv. de koffieochtenden op de woensdag en andere kerke-
lijke activiteiten.  

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:pe.elzinga@planet.nl
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bezoek- en beladressen uitdelen en be-
spreken we een inhoudelijk onderwerp. 
 
Koffieochtend 
Op woensdag 27 oktober is er weer een 
koffieochtend. We zijn vanaf 10.00 uur 
van harte welkom in zaal 5 van de Kuri-
oskerk. Neem gerust iemand mee! Er is 
koffie en koek genoeg. 
 
Nieuwe kanselbijbel 

 
Woensdag 13 oktober werd het eerste 
exemplaar van de aangepaste NBV aan-
geboden aan Koning Willem Alexander. 
Daarna ging de NBV21 snel in de 

verkoop. Wij als kerk hoefden de NBV21 
niet zelf te kopen, maar kregen deze 
aangeboden door het Nederlands Bijbel-
genootschap uit handen van ons ge-
meentelid broeder Anne Sjoerd Bakker. 
Ik was zeer vereerd deze voor onze kerk 
op zondag 17 oktober uit zijn handen te 
mogen ontvangen! Heel hartelijk dank! 
Attje Krol was de eerste die hieruit heeft 
mogen voorlezen en dat deed ze op zeer 
geloofwaardige wijze! 
 
Bijbelzondag 
Nog meer NBG. Zondag 31 oktober is 
het Bijbelzondag. Samen met kerken in 
Nederland en Vlaanderen willen we deze 
zondag extra stilstaan bij de Bijbel. Bij-
belzondag heeft dit jaar het thema ‘Op 
zoek naar betekenis’. De Bijbel geeft le-
zers op zoveel manieren betekenis: de 
Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting 
en leert ons over de Here God en de 
Here Jezus. De collecte is deze zondag 
voor de NBG. Ons gemeentelid Anne 
Sjoerd Bakker zet zich al jaren namens 
onze kerk in voor het NBG. Hij doet dat 
met hart en ziel. Ook vanaf deze plaats 
bedanken we hem hartelijk voor het vele 
werk dat hij hiervoor doet!  

Bloemendienst 
DV zondag 7 november zullen er weer 
vele bloemetjes in de kerk staan om te 
bezorgen bij onze oudere en zieke ge-
meenteleden.  
 
Stamppotavond 
DV vrijdag 12 november is onze jaar-
lijkse stamppot-avond. Zet deze datum 
alvast in uw agenda. Later meer hier-
over. Ook over opgeven en kosten. 
 
Gift 
Via Hannie van Beilen is een gift ontvan-
gen van € 50,-- (H) te verdelen over kerk 
en diaconie. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Hartelijke groet, 
Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba 
T 058-2127918 – M 06-23138393 – E 
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Puzzeltijd 
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