NIEUWSBRIEF KURIOSKERK
wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-West
zondag 10 maart 2019 week 11
1e zondag van de 40 dagen
www.kurioskerk.nl

Eredienst zondag 10 maart 9.30 uur
Zingen vooraf: EvLB 208
Welkom en mededelingen
Zingen: PS 24: 1, 4
Votum en Groet
Zingen: LB 767: 1, 2
Gebed om ontferming en de H. Geest
Kindermoment: uitleg Paasproject: zie 1)
Zingen: Projectlied
Zingen: EvLB 351
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4 – 18
Zingen: LB 885
Schriftlezing: Lucas 4: 1 – 13
Zingen: LB 247: 1, 2, 3
Preek
Orgelspel
Zingen: EvLB 246
Kinderlied: EvLB 434a
Gebeden
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Zingen: LB 904:1, 2, 3
Zegen
Zingen: Amen (3x)
taakverdeling
Voorganger:
mw. Nelleke Berntsen
Ouderling van dienst:
Aukje Stevens
Mededelingen:
Hepy Bruinsma
Diaken:
Sjieuwke Keuning
Diaken:
Mirna van de Lageweg
Schriftlezing:
voorganger
Organist:
Gerk Venema
Koster:
Bart Vis
Beamer:
Hein van de Lageweg
Ontvangst:
Sjieuwke Keuning
Ontvangst:
Jantje Bosch
Bloemendienst:
Mirna van de Lageweg
Koffiedienst:
Fetsje Seinen
Koffiedienst:
Baukje Nicolai
Kindernevendienst:
Anke Andrae
Kinderoppas: *
Grietje Riedstra
* Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar:
g.riedstra1@kpnplanet.nl
1) Paasproject: Een nieuw begin
“Een nieuw begin” is de titel van het paasproject van de kindernevendienst, dat zondag van start gaat. We leven toe naar
het feest van een nieuw begin: Pasen.
Wat is ervoor nodig om een nieuw begin te maken? Wat moet
je daarvoor doen, wat moet je kunnen? In de kindernevendienst denken we er de komende zondagen over na aan de
hand van zeven vaardigheden. Elke week krijgen de kinderen
een beginnersdiploma, als teken dat ze deze vaardigheid al
(een beetje) hebben.
De vaardigheid van zondag is: kiezen. Om een nieuw begin te
kunnen maken, moet je keuzes kunnen maken. Elke zondag

vertellen we een verhaal over twee kinderen, Julia en Stef. Zij
mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel
wat voor doen. Deze week moeten ze eerst kiezen welke bloemen en planten ze in hun tuin zetten. In het Bijbelverhaal horen we dat Jezus ook een keuze maakt. Hij kiest voor de weg
van God.
Verder gaan we, net als Julia en Stef, een tuintje aanleggen.
Dat komt voor in de kerk te staan. Zondag gaan we kiezen
welke zaadjes we daarin planten. Ook mogen de kinderen een
potje met zaadjes voor thuis uitkiezen. Met Pasen gaan we
zien hoe groot en mooi hun planten zijn geworden.

Anke Andrae

Bidstond gewas & arbeid
woensdag 13 maart 19.30 uur
Zingen vooraf: EvLB 362: 1, 2, 3, 4, 5
Welkom en mededelingen
Zingen: PS 111: 1, 2
Inleidingstekst: Psalmen 111: 5 – 8
Zingen: PS 111: 5, 6
Gebed
Zingen: LB 317: 1, 2, 3
Schriftlezing: 2 Kronieken 1: 7 – 13
Zingen: PS 139: 10, 13, 14
Schriftlezing: Lucas 11: 1 – 13
Tekstlezing: Lucas 11: 3
Zingen: LB 995: 1, 2
Preek. Thema: werkende armen
Zingen: LB 370: 1, 2, 3
Zingen (staande): EvLB 289: 1, 2, 3 (Geloofsbelijdenis)
Gebeden
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Zingen: EvLB 374:1, 2, 3
Zegen
Zingen: LB 415: 3
taakverdeling
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Mededelingen:
Diaken:
Kerkrentmeester:
Schriftlezing:
Organist:
Koster:
Beamer:
Ontvangst:
Ontvangst:

dhr. ds. Joh. Bakker
Wieger Romkema
Attje Krol
Cobi ten Hoeve
Wieger Romkema
voorganger
Guus Wolters
Keimpe Lamminga
Hein van de Lageweg
Harm Seinen
Cobi ten Hoeve
pastoralia

Bloemengroet
De bloemengroet van onze wijkgemeente gaat deze week
naar mw. F. Seinen-Haisma, Gerard Terborchstraat 11.

Wel en wee
Ziekenhuisopnames zijn er voor zover mij bekend niet geweest. Gemeenteleden in verzorgings- en verpleegtehuizen
worden de eerste zondag van de maand op de nieuwsbrief
vermeld.
Op deze zondag begint de veertigdagentijd. De voorbereidingstijd op Pasen. De kinderen volgen het Paasproject van
Kind op Zondag. In deze week is het op de tweede woensdag
van maart ook de Biddag voor Gewas en Arbeid. Ik hoop u en
jullie die avond om half acht te ontmoeten in de kerk. De orde
voor deze dienst staat op de nieuwsbrief vermeld.
De eerste zondag in de veertigdagentijd draagt de naam Invocabit naar aanleiding van Psalm 91 “Roep je mij aan, ik geef

antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met
roem overladen.” (Psalm 91:15). Dat we daarom persoonlijk

en gezamenlijk mogen bidden en dat ook in ons leven mogen
ervaren. Met een hartelijke groet,

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

(de activiteiten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders vermeld)
Ma 11 maart 19.30u
Wo 13 maart 14.00u
Wo 13 maart 19.30u
Do 14 maart 19.15u
Do 14 maart 19.45u
Do 14 maart 20.00u
Vr 15 maart 16.00u
Vr 15 maart 20.00u
Zo 17 maart 9.30u
Zo 17 maart 9.30u

Bijbelkring Openbaring
Seniorenkoor ‘Avondzegen’
Bidstond voor gewas en arbeid
Schilderen
Pniëls Kerkkoor
Beroepingscommissie
Dienst in Abbingahiem
Gospelkoor Sjammasj
Eredienst met ds. H. Kemperman
Johannes de Heer-zangdienst met
ds. H.M. Jansen m.m.v. Christelijk
Mannenkoor Assen

voor later in de agenda:
Wo 20 maart 19.30u
Ontmoetingsavond
Do 21 maart 14.30u
Ontmoetingsmiddag
Di 9 april 19.30u
Bijeenkomst met ds. Jelle de Kok:
‘Ruimte voor de Geest’

niet bij naam en toenaam genoemd worden, maar zei tegen
me dat ze heel dankbaar was voor alle hulp en dat haar helemaal niets mankeert!
Koffietijd – gezelligheid
Dat is de kop van de folder, die we net voor Pasen samen met
onze jaarlijkse Paasgroet in de buurt willen verspreiden. Verder staat er op deze folder: ‘Wij willen als kerk een fijne en
warme ontmoetingsplek zijn waar iedereen zich welkom mag
weten. Het is ons verlangen meer verbondenheid te creëren
met onze medemensen. Niet alleen voor christenen, maar
voor iedereen die behoefte heeft om meer in contact te zijn
met anderen. Gezinnen, alleenstaanden, jongeren, ouderen.
Iedereen is welkom! Elke zondagochtend tussen 10.45 en
11.45 staat de koffie, thee en limonade klaar in de Kurioskerk’.
De kerkenraad hoopt hiermee dat mensen rondom de Kurioskerk gewoon eens een lekker kopje koffie bij ons komen
drinken. We verwachten dat onze gasten door ons warm worden verwelkomd.
Bijbelkring ‘Openbaring’
Op maandag 11 maart om 19.30 uur gaat deze kring verder
met de hoofdstukken 7 en 8 van het boekje ‘Leeuw en Lam’
van Pieter J. Lalleman. Ter voorbereiding lezen we Openbaring 13 en 17 en 18.
Kurioskuier
De dagen lengen alweer. Dat merken we ook bij de maandelijkse Kurioskerk. Maandag 18 maart/19.00 uur gaan
we weer aan de wandel. Wilt u gezellig meelopen?
Weet u welkom. Het gaat om een wandeling van ongeveer
een uur. Na de kuier drinken we nog een kopje koffie of thee
in de hal van de kerk.
Bijbelkring ‘Israël’
Deze kring komt dinsdag 19 maart/19.30 uur bijeen. We gaan
verder met het boekje ’12 artikelen over Israël’. Hoofdstuk 7
(Tussen hoop en wanhoop; over de staat Israël) staat op het
programma.
Koffieochtend met aansluitend lunch!
Wat ruikt het altijd lekker wanneer we na de koffiedrinkerij op
woensdag naar huis gaan. Onze koster-beheerder David
Droogsma is dan heerlijke soep aan het koken. Omdat David
dan altijd heel veel positieve reacties krijgt, biedt hij aan om
de volgende koffieochtend (20 maart) af te sluiten met een
lunch: een kopje soep, twee belegde broodjes en
melk of karnemelk. Dit tegen kostprijs van € 3,-. Het
lijkt mij in ieder geval erg gezellig en lekker.
Ontmoetingsbijeenkomsten op 20 en 21 maart
Op woensdag 20 maart om 19.30 uur of op donderdag 21
maart om 14.30 uur bent u van harte welkom in één van de
zalen van de Kurioskerk. Onder het genot van een lekker
bakje koffie/thee gaan we praten over het beroepingswerk en
andere zaken uit onze wijkgemeente. Verder gaan we ons bezinnen op de viering van het Heilig Avondmaal. Een aparte
uitnodiging wordt niet meer verspreid.

nieuws
Niet mooi - wel mooi
Niet zo mooi was dat een gemeentelid woensdagochtend op
weg naar de Kurioskerk met scootmobiel en al viel op het
fietspad net voor de kerk. Wat wel mooi was, was dat heel
veel mensen waaronder hele jonge mensen haar bezorgd te
hulp kwamen. Hartverwarmend! De betreffende zuster wil

Nog een paar punten uit de kerkenraadsvergadering van
4 maart
► Pastoralia/zaken uit de wijk. Dit is altijd een belangrijk gesprekspunt op de kerkenraads-vergaderingen. We leven oprecht mee met de zieke en oudere gemeenteleden.
► Kinderhoekje. Het is de bedoeling dat wanneer er kinderen
zijn bij het koffiedrinken na de dienst er ook speelgoed voor
hen is. Dit speelgoed staat in een ladekastje en speelgoedkist

- Nieuwsbrief Kurioskerk - pag.2

achter het gordijn in de grote zaal, waar we het zo weg kunnen halen.
► Wijkkascontrole. De jaarlijkse wijkkascontrole is geweest.
En onze wijkkas¬beheerders, Annie en Gerrit Plantinga hadden alles keurig op orde!
► Paaskaars. Volgens het principe van ‘de meeste stemmen
gelden’ is dit jaar een Paaskaars uitgezocht met een klassiek
blauw kruis met beker, druiven en korenaren als symbolen
van brood en wijn. Aanstaande twee zondagen ligt de bestellijst voor de huispaaskaarsen in de hal van de kerk.
► Gespreksavonden Oost en West. Ds. Vroonland en ds. Bakker organiseren twee wijkoverstijgende gespreksavonden
over de Drie-eenheid en wel op 23 april (Oase) en 7 mei (Kurioskerk). De eerste avond zal gaan over God, de schepper
van hemel en aarde. De tweede avond over Jezus Christus,
Zijn zoon. Op 9 april stond er al een bijeenkomst gepland in
de Kurioskerk over ‘Ruimte voor de Geest’!
► Beroepingscommissie. De commissie vertelt van haar activiteiten, maar kan nog niets concreets melden. 14 maart komt
de commissie weer bij elkaar! We wensen hen Gods zegen
toe!
► 70 jaar. Onze consulent, ds. Joh. Bakker, hoopt zondag 10
maart 70 jaar te worden. Hij wil dat ook graag een beetje met
ons vieren en wel op zondag 24 maart. Hij trakteert dan op
de bij ons zo bekende en heerlijke oranjekoek!
► Nog een aantal praktische zaken passeren de revue, waarna
Cobi ten Hoeve de vergadering afsluit met het lezen van een
gedicht van E. IJskes-Kooger: Ben je bereid? Ds. Bakker
opende de vergadering met het lezen van Filippenzen 2: 111.

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. T: 058-212 79 18,
M: 06-23 13 83 93, E: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com
Over de nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks en
wordt aan gemeenteleden digitaal toegezonden. Geef uw e-mailadres door
aan onderstaand adres. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12:00 uur. Andries van Beilen, T: 058-288 48 48, E:
andriesvb@hotmail.com
Privacywet
In het kader van de privacywetgeving
vragen wij u aan ons door te geven wanneer u niet genoemd wilt worden in Geandewei, Nieuwsbrief of op de website.
Dan houden we daar rekening mee.

Van harte welkom!
Elke zondagochtend is er om 9.30 uur
een eredienst in onze kerk. Kijk voor
meer diensten en info op onze website
www.kurioskerk.nl Na de ochtenddienst
is er in de grote zaal naast de kerkzaal
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van koffie of thee.
U bent van harte welkom.
Voor onze gasten
Wilt u meer weten over onze wijkgemeente, schiet dan gerust een ambtsdrager aan of een gemeentelid. Die
helpt u graag verder. Achter in de kerkzaal en in de hal liggen gastenfolders
met allerlei gegevens over onze wijkgemeente. Neem vooral een mee.

berichten
Bazaar in de Kurios
Zaterdag 9 maart is het weer zover, ook in ons jubileumjaar
organiseren we de bazaar / rommelmarkt in de Kurioskerk. De start is om
half 10 en de opbrengst komt zoals altijd ten goede aan het Mulanje Mission
ziekenhuis in Malawi.
Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer helpt door te komen
met een gevulde beurs en iets te kopen of mee te doen met
het draaiend rad. Een gift overmaken kan op ons rekeningnummer NL60 INGB 0000 5203 15.

Ouderenmiddag
De diaconie organiseert dinsdag 2 april 15.00 uur een middag voor ouderen vanaf 70 jaar in de Kurioskerk. Medewerking: Gerke Venema, die met zijn accordeon vele bekende
deuntjes zal spelen. Als alles meezit neemt hij Mirjam van
Brug (zang) mee.
Daarnaast zal er uiteraard ook ruimschoots tijd zijn voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje. Kortom
het belooft een gezellige middag te worden.
De collecte is die middag voor de stichting Dohantu (van een
zus van Attje Krol). De stichting zet zich in voor beter onderwijs, betere landbouwtechnieken, zorg voor moeder en kind
enz. Meer informatie is te lezen op de website: www.dohantu.nl
Er zullen deze keer geen uitnodigingen rondgestuurd worden. U kunt zich opgeven bij:
► Hannie van Beilen: 2884848, hannievb@gmail.com
► Janny de Dreu: 2801387, dreudec@gmail.com
► Hilda van der Meulen: 2881376 (na 20.00 uur), vandermeulen.hilda@gmail.com
U mag natuurlijk genoemde personen ook aanspreken in de
Kurios of Oase.

Diaconie Leeuwarden-Huizum

► Gelezen: Openbaring 3: 10 (NBG51) ◄
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te
verzoeken hen, die op de aarde wonen.
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