NIEUWSBRIEF KURIOSKERK
wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-West
zondag 14 april 2019 week 16
6e zondag van de 40 dagen
www.kurioskerk.nl

Eredienst zondag 14 april 9.30 uur
Zingen vooraf: geen vermelding
Welkom en mededelingen
Zingen: PS 25: 1, 2
Votum en Groet
Zingen: PS 25: 5
Gebed om ontferming en de H. Geest
Kindermoment: Paasproject: zie 1)
Zingen: Projectlied
Zingen: LbvK 423: 1, 2, 3
Schriftlezing: Jesaja 50: 4 – 7
Zingen: LbvK 466
Schriftlezing: Lucas 22: 1 – 24
Zingen: LB 550
Preek
Orgelspel
Zingen: LbvK 170: 1, 2, 6
Gebeden
1e Collecte: Diaconie: zie A)
2e Collecte: Kerk
Kinderlied: (via beamer)
Zingen: LB 67
Zegen
Zingen: Amen (3x)
taakverdeling
Voorganger:
mw. N. Berntsen
Ouderling van dienst:
Teo de Groot
Mededelingen:
Willie ten Hoeve
Diaken:
Hannie van Beilen
Collectant:
Sjoerd Koezema
Schriftlezing:
Teo de Groot
Organist:
Peter van der Zwaag
Koster:
Bart Vis
Beamer:
Henriëtte Stam
Ontvangst:
Hannie van Beilen
Ontvangst:
Aleida Visser
Bloemendienst:
Janny Meijer
Koffiedienst:
Jantje Bosch
Koffiedienst:
Gerrie Labordus
Kindernevendienst:
Workshop: zie 1)
Kinderoppas: *
Grietje Riedstra
* Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar:
g.riedstra1@kpnplanet.nl
1) Paasproject. Een nieuw begin: Juichen
De tuin van Julia en Stef is klaar en ziet er keurig en feestelijk
uit. Julia en Stef krijgen applaus en complimenten voor de
mooie tuin.
In Lucas 19: 29-40 horen we het verhaal van de intocht van
Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het
zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze
hem toe als een koning.
In de kindernevendienst gaan we palmpaasstokken maken:
een stok in de vorm van een kruis die wordt versierd met

gekleurd papier, snoepjes en een broodhaantje. Alle versieringen hebben hun eigen betekenis.

Kindernevendienst

A) Collecten paascyclus ‘de lijdende mens in ons midden’
De Diaconie Leeuwarden-Huizum werkt in het Diaconaal Platform Leeuwarden samen met andere diaconieën en hulpverleningsinstanties in de stad. Daarvoor zijn de collecten rond
Pasen bestemd: concrete noodsituaties in onze stad die om
een snelle (financiële) bijdrage vragen, soms even los van allerlei officiële instanties, gezien en beoordeeld door mensen
in onze stad die midden tussen ‘de lijdende mens’ staan. Bijvoorbeeld: tijdelijke opvang voor kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen; financiële ondersteuning
ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie; bijstand en
hulp verlenen om zaken gedaan te krijgen voor iemand die
dat door omstandigheden zelf niet kan.

Diaconie Leeuwarden-Huizum

Witte donderdag 18 april 19.30 uur
Passiestonde Chr. Mannenkoor Patrimonium
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Mededelingen:
Diaken:
Kerkrentmeester:
Dirigent:
Organist:
Koster:
Beamer:
Ontvangst:
Ontvangst:
Collecten:

Geen
Aukje Stevens
Engelina Jacobi
Sjieuwke Keuning
Bert Posthumus
Annejaap Soldaat
Balt de Vries
Keimpe Lamminga
Hein van de Lageweg
Gea Posthumus
Engelina Jacobi
Zie bij 14 april

Goede vrijdag 19 april 19.30 uur
dienst met Heilig Avondmaal
Zingen vooraf: JdH 657: 1, 2, 3, 4
Welkom en mededelingen
Zingen: PS 22: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Inleidingstekst: Exodus 12: 21 – 28
Zingen: PS 22: 8, 13
Gebed
Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 5
Zingen: EvLB 114: 1, 2, 3
Schriftlezing: Johannes 19: 16b – 22
Zingen: EvLB 114: 4, 5, 6
Schriftlezing: Johannes 19: 28 – 30
Tekstlezing: Johannes 19: 19
Zingen: EvLB 114: 7, 8
Preek
Zingen: JdH 836: 1, 2, 3, 4
Onderwijzing
Zingen: LB 340b (Geloofsbelijdenis)

Avondmaalsgebed en Onze Vader
Zingen: LbvK 360: 1, 2, 3
Viering Heilig Avondmaal aan tafel
Dankzegging: Psalm 105: 1 – 11
Dankgebed
1e Collecte: Diaconie: zie A)
2e Collecte: Kerk
Zingen: LbvK 44: 1, 2, 3
Zegen
Zingen: Amen (3x)

agenda

(de activiteiten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders vermeld)
Ma 15 april 16.00u
Ma 15 april 19.00u
Wo 17 april 10.00u
Wo 17 april 14.00u
Do 18 april 15.00u
Do 18 april 19.45u
Vr 19 april 16.00u

taakverdeling
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Mededelingen:
Diaken:
Schriftlezing:
Organist:
Koster:
Beamer:
Ontvangst:
Ontvangst:
Collecten:

Vr 19 april 20.00u
Zo 21 april 9.30u

ds. Joh. Bakker
Attje Krol
Hepy Bruinsma
Allen
Voorganger
Guus Wolters
Emmie Mulder
Hein van de Lageweg
Jantje Bosch
ds. Joh. Bakker
Zie bij 14 april

Moderamen
Kurioskuier
Koffieochtend
Seniorenkoor ‘Avondzegen’
Avondmaalsviering in Nylânstate
Pniëls Kerkkoor
Avondmaalsviering in Abbingahiem
Gospelkoor Sjammasj
Paasdienst met ds. Joh. Bakker
m.m.v. trompettisten

voor later in de agenda:
Di 23 april 19.30u
Gespreksavond Oost en West over
de Here God, de Schepper van hemel en aarde (in de Oase)
Wo 24 april 19.30u
Evaluatie bezoekproject 2018-2019
Wo 24 april 20.15u
Pastoraal overleg
Di 7 mei 19.30u
Gespreksavond Oost en West over
Jezus Christus, Zijn Zoon (in de Kurioskerk)
avonddiensten voorjaar 2019:
Zo 28 april 19.00u
Shout-it-Loud met ds. Alfons van
Vliet
Zo 19 mei 19.00u
Zingen in de Kurioskerk

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.

nieuws

pastoralia
Bloemengroet
De bloemengroet van onze wijkgemeente gaat deze week
naar mw. G. Welles-Visser, Van der Helststraat 27.
Wel en wee
► In MCL verblijft op afdeling B kamer 8 dhr. Siebrand de
Roos (Aert van der Neerstr. 26).
► De juiste gegevens van mevr. Frissel zijn: mevr. F. FrisselKool (Floris Fersterstr. 6). Zij verblijft in Kleinschalig Wonen
Erasmushiem, Legedyk 159 op kamer 3.
Zondag 14 april is het Palmzondag. Er wordt gelezen over de
intocht van onze Koning Jezus Christus in zijn stad Jeruzalem:
“De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zodat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven heeft” (Johannes 3: 1415). We bereiden ons voor op de viering van het Paasfeest
door de avonddiensten op Witte Donderdag (Passiestonde)
door het mannenkoor Patrimonium en Goede Vrijdag (viering
Heilig Avondmaal). Avondmaalsvieringen zijn er ook in
Nijlânstate op Witte Donderdag 18 april om 15.00 uur en in
Abbingahiem op Goede Vrijdag 19 april om 16.00 uur. Zo bereiden we ons voor op het Hoogfeest van de kerk: onze Here
Jezus Christus leeft en wij mogen met Hem leven tot in eeuwigheid. Met een hartelijke groet,

Beroepingsnieuws
Afgelopen woensdag 10 april was zaal 4 gevuld met veel betrokken wijkgemeenteleden.
De voorzitter van de beroepingscommissie, Mient Veenstra,
vertelt hoe de commissie te werk is gegaan en hoe de beroepingsprocedure is verlopen. Daarna noemt hij de naam van
de eventueel door onze wijkgemeente te beroepen predikant:
ds. Alfons van Vliet. Geen onbekende voor de meesten van
ons. Er wordt gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen,
waarvan geen gebruik wordt gemaakt.
Om ongeveer 8 uur komt ds. Van Vliet onder applaus binnen
en krijgt hij het woord. Hij vertelt van zijn leven, zijn gezin,
zijn geloven en werken in de kerkelijke gemeentes De Fontein
in Leeuwarden en de Gereformeerde kerk in Broeksterwâld.
Hij voelt zich geroepen om aan het werk te gaan in de Kurioskerkwijk. Van de vragenronde die volgt wordt op betrokken
wijze gebruik gemaakt. Hierna verlaat ds. Van Vliet de bijeenkomst en praten we nog even samen verder. Alhoewel het
kerkordelijk niet verplicht is, wordt tot slot door voorzitter ds.
Bakker de vraag gesteld of er bezwaren zijn tegen het beroepen van ds. Alfons van Vliet. Er worden geen bezwaren uitgesproken. Wederom applaus.
Hoe verder? Na deze bijeenkomst neemt de wijkkerkenraad
het definitieve besluit om ds. Van Vliet te beroepen. Daarna
krijgt de wijkgemeente een week de gelegenheid om schriftelijk en gemotiveerd bezwaren in te dienen (bij de scriba)
tegen de gevolgde procedure. Worden geen bezwaren gemaakt, dan zal de kerkenraad overgaan tot het officieel beroepen van ds. Van Vliet.
Tot slot zijn er woorden van dank voor de beroepingscommissie! Als alles verloopt zoals we nu denken dat het zal verlopen, kan de beroepingscommissie worden ontbonden.

Ds. Joh. Bakker, T. 058-8446326. E: jbakkerreitsma@chello.nl
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Terugblik bijeenkomst ‘Ruimte voor de Geest’
Dat is de titel van het boek dat het Evangelisch Werkverband
heeft uitgegeven en waarover ds. Jelle de Kok (de schrijver)
een lezing op de avond van 9 april een lezing heeft verzorgd.
Uitgangspunt van de lezing is Zacharia 4: 6: ‘Toen zei hij: luis-

ter, dit zegt de Heer over Zerubbabel: niet door eigen kracht
of macht zal hij slagen – zegt de Heer van de hemelse machten – maar met de hulp van Mijn
geest’. Deze woorden, uitgesproken namens de

Heer door de profeet Zacharia, geven het belang aan van
Gods Geest. Het is niet goed mogelijk om in een paar woorden verslag te doen van deze zeer geïnspireerde avond,
waarin zo mooi werd uitgelegd dat de Heer met Zijn Geest
door de mensen, door ons, heen werkt. Waar de Geest is, daar
is leven! Wij kunnen onszelf niet veranderen, ook anderen
kunnen wij niet veranderen… De Heilige Geest kan dat wel.
Geef ruimte voor de Geest! Stel je ontvankelijk op, strek je uit
naar de Heilige Geest. Vrijmoedig getuigen, dat vinden we
vaak lastig! Maar als we er niet over praten, er niet van getuigen, hoe kunnen mensen het anders weten? De Geest zal ons
helpen om overtuigend te getuigen!
Ds. De Kok schreef de volgende stelling op het bord: Het
enige boek dat een niet-christen over God leest is een
christen; een leesbare brief van Christus door de Geest
geschreven!
Fijn dat er ook ‘leesbare brieven’ van wijkgemeente Oost en
De Fontein aanwezig waren.
Kurioskuier
Maandag 15 april om 19.00 uur staat de Kurioskuier weer op
de rol. Gezellig een uurtje met elkaar kuieren met als afsluiting een kopje koffie en thee. Goed voor ziel en lichaam!
Bijbelkring ‘Israël’
Dinsdag 16 april 19.30 uur gaat deze kring verder met
de hoofdstukken 8 (Jezus als messiasbelijdende jood)
en 9 (Christenen voor Israël) van het boekje ’12 artikelen over Israël’. Zoals het nu lijkt is ook dit de laatste avond
van een heel mooi seizoen met bijbelstudies over Israël,
waarin we veel hebben geleerd van Eggie Busz, Willie ten
Hoeve en van elkaar.

de dienst die om 19.30 uur wordt gehouden zal het Heilig
Avondmaal gevierd worden aan tafel. Een gezegende voorbereiding gewenst.
Evaluatie bezoekproject
Op dinsdag 24 april om 19.30 uur nodigen we graag al onze
bezoekers uit voor een evaluatieve avond over het bezoekwerk van afgelopen winter. Graag horen we van u hoe het is
verlopen, wat goed ging en wat nog wat beter kan! Welkom!

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. T: 058-212 79 18,
M: 06-23 13 83 93, E: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com
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
Deurcollecte
De opbrengst van de deurcollecte van 7 april is € 95,-.
Vacature penningmeester diaconie
Diaconie Leeuwarden-Huizum is dringend op zoek naar een
nieuwe penningmeester per 1 september.

profiel:

► enig financieel inzicht
► mee willen denken in beleid van de Diaconie

zij biedt

Koffieochtend
De eerstvolgende koffieochtend is op 17 april om 10.00 uur.
Ook mensen buiten de kerk zijn van harte welkom! Wijs mensen op deze mogelijkheid!

► een inspirerende taak om mensen daadwerkelijk te helpen
► onderdeel van een goed draaiend team
► inwerken en doorgaande begeleiding door de huidige

Witte Donderdag
Op de avond van Witte Donderdag, 18 april 2019 om 19.30
uur is het Christelijk Mannenkoor Patrimonium bij ons te gast
en houden we een Passiestonde gehouden. In deze Passiestonde wordt op een bijzondere manier het lijden en sterven
van Jezus vertolkt in prachtige Passieliederen, samenzang,
Schriftlezingen, muzikale momenten, gebeden en stiltes.
Stadsbreed Leeuwarden en omliggende dorpen: Iedereen is
van harte welkom!
Het Mannenkoor ‘Patrimonium’ staat onder leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Organist is Balt de Vries.

► weinig tijd voor nodig, meer ‘tussendoor’
► vergadertijd in overleg

Voorbereiding Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag
Tijdens de onlangs gehouden ontmoetingsbijeenkomsten
werd de suggestie gedaan om in de week voorafgaand aan
het Heilig Avondmaal ons als wijkgemeente hierop voor te
bereiden met een leesrooster. De kerkenraad neemt dit idee
graag over. Zondag zal een kaart worden uitgereikt met
daarop voor elke dag een dagtekst, een Bijbellezing en een
vraag ter bezinning. Dit tot en met Goede Vrijdag 19 april. In

penningmeester.

uren:

Inlichtingen bij de huidige penningmeester Rieks Timmerman, tel: 2883117.

► Gelezen: Hebreeën 5: 8-9 (SV) ◄
Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid
geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een
oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.
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