
 

Nieuwsbrief  K u r i o s K e r K 
Leeuwarden-Huizum-West 
 

zondag 29 mei 2022 
 

Wijkpredikanten & Pastoraat 
Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com 
Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl 

 

Julianalaan 38    |    8932 AA    |    Leeuwarden 
 

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden. 
Toezenden Geef u op bij andriesvb@hotmail.com. 
 

Kopij Inleveren vóór donderdag 18u. 
Privacy Lees onze privacyverklaring. 
 

Kerkomroep Bekijk hier onze diensten. 
Website Kurioskerk.nl of scan de QR-code. 

Dienst 29 mei 9.30u 

Geen orde van dienst ontvangen 
 
Taken 
Voorganger: mw. Nelleke Berntsen 
Organist: Tjeerd van Tuinen 
Ouderling: Teo de Groot 
Afkondiging: Teo de Groot 
Diaken: Sjieuwke Keuning 
Collectant: Herman Bergsma 
Lezingen: Teo de Groot 
Beamer: Gineke Brouwer 
Camera: Piet Brouwer 
Koster: Keimpe Lamminga 
Ontvangst: Harm Seinen 
Ontvangst: Nellie de Koe 
Bloemen: Ans Kruize 
Kindernevendienst: Sanne Posthumus 
Kinderoppas: Anke Andrae 
Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag 
18.00u naar: a.andrae@chello.nl  
 

Bij De Dienst 

Collecte Diaconie 
Bank: NL31 INGB 0000 8493 76, Diaco-
nie Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. collecte. 
 
Collecte Kerk 
Bank: NL55 INGB 0000 8857 07, Prot. 
Gem. Lwd-Hzm o.v.v. collecte. 
 

Pastoralia 

Bloemengroet 
Deze week gaat onze bloemengroet 
naar de fam. K. Sjoerdsma-Goslinga, 
Nijlânsdyk 76. 
 
Wel en wee 
Mevrouw Y. Vermeer, Uiterdijksterweg 
56, is dinsdag 24 mei geopereerd aan 
een gezwel in de nier. De nier is wegge-
haald en de operatie is voorspoedig ver-
lopen. Als alles goed gaat mag ze vrijdag 
27 mei weer naar huis. We zijn dankbaar 
voor het goede verloop en wensen haar 
een goed herstel toe. 
 
Huwelijksjubilea 
Deze week mogen twee echtparen een 
huwelijksjubileum vieren. Op zondag 29 
mei gedenken meneer van Vliet en me-
vrouw van Vliet-de Moor van het Ried 19, 
8931 HB  dat zij elkaar 60 jaar geleden 
het jawoord gaven. Het echtpaar Wage-
naar-Jellema, van de Julianalaan 51, 
8931 AD mag op woensdag 1 juni vieren 
dat zij 50 jaar getrouwd zijn. 
Wij hopen dat zij samen met familie, 
vrienden en bekenden deze dag feeste-
lijk zullen vieren. Bovenal wensen wij 
beide echtparen van harte Gods zegen 

toe, en wij verheugen ons samen met 
hen, dat zij zo lang voor elkaar gespaard 
mochten blijven. 

 
Bericht van overlijden 
Op woensdag 11 mei 2022 is, na een 

periode van afnemende krachten, over-
leden zuster Froukje Westra-Bergsma. 
Zij woonde vele jaren in Huizum. De laat-
ste periode van haar leven verbleef zij in 
Erasmus, waar zij ook is overleden. Zij is 
94 jaar geworden. Het afscheid heeft 
plaats gevonden in besloten kring. Wij 
wensen haar kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte en Gods nabijheid. 
Ds. Inge de Rouwe 
 

aGenDa 

► zo 5 juni 9.30 uur - Pinksteren 
Dienst ds. Peter Elzinga  
► wo 8 juni 10.00 uur 
Koffieochtend 
► do 17 juni 17.00-19.00 uur 
Feestelijke Opening nieuwe kerkzaal 
 

WijknieuWs 

Minisymposium classis Friesland 
Enkele leden van de Kurioskerk hebben 
op zaterdag 21 mei deelgenomen aan 
een minisymposium van de classis Frys-
lân, welke werd gehouden in de Sint-
Gertrudiskerk te Workum. Het thema 
was: Friese kerken hebben toekomst. 
Onderwerp was onder meer "weet dat de 
kerk GOD niet bewaart, maar dat GOD 
de kerk bewaart". Dit was een van de tien 
onderwerpen, waar alle afgevaardigden 
zo'n 120 in getal van kerkgemeenschap-
pen Fryslân vol enthousiasme in uitleg 
naar luisterden, en met verve gebracht 
door (mede) onze classis predikant Wim 
Beekman. Het is de bedoeling dat er t.z.t. 
een uitgebreid verslag van komt.  
Met een vriendelijke groet,  
Wieger Romkema, ouderling 
 

Uitje kindernevendienst 
Zaterdag 21 mei zijn we met de kinderen 
die regelmatig bij de kindernevendienst 
komen en hun ouders op stap geweest. 
Onze nieuwe jeugdouderling, Hilde van 
Marrum, had dit uitstapje samen met 
Sannne Posthumus georganiseerd. 
Hilde heeft 3 jonge kinderen en weet uit 
ervaring dat ze bootje varen heel erg 
leuk vinden. In goed overleg met de an-
dere ouders werd er een praam gehuurd, 
waarmee we door de grachten van Leeu-
warden voeren. Hilde en Sanne zorgden 
ondertussen goed voor ons met warme 
koffie en thee, blikjes fris en oranjekoek 
van een bekende bakker. Het weer was 
goed en we hebben genoten van deze 
heerlijke ochtend. Samen iets onderne-
men versterkt de onderlinge band. We 
kijken alweer uit naar een volgende bij-
eenkomst in september, er gaan stem-
men op om te picknicken! 
 
Feestelijke opening kerkzaal 
Het is zover! De laatste spijker is gesla-
gen, de laatste verf gestreken; de ramen 
zitten erin en de inrichting is klaar. Heel 
graag tonen we het eindresultaat van de 
verbouwing van onze kerkzaal. Dat doen 
we met een openingsfeest op vrijdag 17 
juni van 16.30 tot 18.30 uur. We nodigen 
u van harte uit om erbij te zijn!  
Programma:  
16.15 inloop met koffie en taart;  
16.30 openingswoorden;  
17.00 openingshandeling;  
17.15 hapje en drankje;  
18.15 afsluiting 
‘Als de HEER het huis niet bouwt. 
vergeefs zwoegen de bouwers…’ 
Psalm 127: 1a 
 
Koffieochtend op woensdag 
Afgelopen koffieochtend was ik er ook 
weer eens bij. Wat zijn dat toch gezellige 
momenten. Vier grote tafels vol mensen 
(niet alleen gemeenteleden), lek-
kere koffie, koek en geani-
meerde gesprekken. Waardevol 
dat we dit blijven doen! Elke twee 
weken koffieochtend op de woensdag. 
De volgende is op 8 juni om 10.00 uur. 
De ochtenden lenen zich er goed voor 
om anderen mee te nemen. Mijn klein-
zoon vindt het in ieder geval heel leuk... 
vooral die grote kamerschermen op wie-
letjes... O ja, er zijn ook mooie zelfge-
maakte kaarten te koop; de opbrengst is 
voor Malawi. 
Alie G. Brouwer-Meindertsma 
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De Bijbel in 3 jaar 
We lezen deze week Klaagliederen 4 – 5 
en beginnen dan met Ezechiël de hoofd-
stukken 1 – 5. 
 
 

Orgelimprovisatie in De Fontein 
Uniek orgelimprovisatie over het Bijbelse 
scheppingsverhaal m.m.v. organist Jaap 
Sake Heeringa uit Dokkum met:  
*Indrukwekkende beamerpresentatie en 
lezing; *Samenzang; *Expositie 

schilderijen over de scheppingsdagen 
van Jan Kooistra. Zaterdag 4 juni, 19.30 
uur in De Fontein, Goudenregenstraat 
77. Toegang gratis (collecte). 
 

 


