NIEUWSBRIEF KURIOSKERK
wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-West
zondag 12 mei 2019 week 20
4e zondag van Pasen
www.kurioskerk.nl

eredienst zondag 12 mei 9.30 uur
Zingen vooraf: EvLB 356
Welkom en mededelingen
Zingen: PS 66: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Verootmoediging
Zingen: PS 66: 3, 7
Kyriegebed
Zingen: LbvK 222: 1, 2, 3
Gebed om verlichting met de H. Geest
Kindermoment
Zingen: EvLB 255
Schriftlezing: Psalmen 100
Zingen: LbvK 75: 1, 14, 15
Schriftlezing: Johannes 10: 22 – 30
Zingen: LB 339a
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: LbvK 169: 1, 2, 5, 6
Kinderlied: EvLB 439 (via beamer)
Bericht van overlijden
Zingen: LB 130: 3
Gebeden
1e Collecte: ZWO-project: zie 1)
2e Collecte: Kerk
Zingen: LbvK 479: 1, 2, 3, 4
Zegen
Zingen: Amen (3x)
taakverdeling
Voorganger:
ds. J. Hilverda
Ouderling van dienst:
Alie Brouwer
Mededelingen:
Hepy Bruinsma
Diaken:
Sjieuwke Keuning
Collectant:
Sjoerd Koezema
Schriftlezing:
Eggie Busz
Organist:
Gerk Venema
Koster:
Bart Vis
Beamer:
Hein van de Lageweg
Ontvangst:
Sjieuwke Keuning
Ontvangst:
Fetsje Seinen
Bloemendienst:
Mirna van de Lageweg
Koffiedienst:
Sjoerd Wielsma
Koffiedienst:
Petra Bergsma
Kindernevendienst:
Rita de Groot
Kinderoppas: *
Anna Jacobi
* Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar:
11annie@live.nl
1) Toelichting ZWO-collecte
Kerk in Oorlogstijd, Syrië. In Syrië lijden miljoenen mensen
onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook
Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij
bieden noodhulp met water, voedsel en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar

veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten.

Diaconie Leeuwarden-Huizum

pastoralia
Bloemengroet
De bloemengroet van onze wijkgemeente
gaat deze week naar mw. G. Hilverda-Koopmans, Legedyk 113.
Huwelijksjubilea
Op 12 mei is het 60 jaar geleden dat de heer en
mevrouw R. Dijkstra-Tiemersma (D’Hondecoeterstraat 56, 8932 DT Leeuwarden) zijn getrouwd. We
feliciteren hen en hun kinderen en kleinkinderen
heel hartelijk met dit diamanten huwelijk.
Op 19 mei zijn de heer en mevrouw C.H. de Jongvan der Velde (Dr. J. Botkeweg 286, 8935 AD) 65 jaar getrouwd. Ook voor hen de hartelijke felicitaties vanuit onze
wijkgemeente.
Wel en wee
► Dhr. P. De Koe (Ferd. Bolstr. 11) is binnen Revalidatiecentrum Noorderbreedte verhuisd van afdeling 5 naar afdeling 1
kamer 65.
► Op diezelfde afdeling verblijft ook nog tot 16 mei mevr.
H.J. Tromp-Altena (Van Harinxmaplein 98) op kamer 49. Op
eerder genoemde datum verhuist ze naar Abbingahiem appartement 433.
Zondag 12 mei is zondag Jubilate: Juicht Gode, gij ganse
aarde (Psalm 66:1).
Voor de redding van ons leven door onze Here Jezus Christus
mogen we de Here onze God loven en danken daar onze levenshouding en onze betrokkenheid bij Zijn kerk en gemeente. Met een hartelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T. 058-8446326. E: jbakkerreitsma@chello.nl
Dank en dankbaar
Ons afscheid en vertrek uit Leeuwarden is alweer anderhalf
jaar geleden… In de Nieuwbrief schreven we toen: jullie zijn
wel uit ons oog, maar niet uit ons hart. Vorige week hebben
we ervaren dat dit voor jullie ook geldt!
Donderdag 2 mei waren wij 50 jaar getrouwd. We zijn bedolven onder de kaarten, bloemen, mails en apps van familie,
vrienden én gemeenteleden, uit Leeuwarden en Bergambacht. Hartelijk dank voor jullie aandacht voor ons feestje, dat
we met het gezin in dankbaarheid hebben gevierd.

Gerrie en Bob Nuys

agenda

(de activiteiten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders vermeld)
Di 14 mei 19.30u
Wo 15 mei 10.00u
Wo 15 mei 14.00u

Wijkavond over beroepingswerk
Koffieochtend
Seniorenkoor ‘Avondzegen’

Wo 15 mei 19.45u
Do 16 mei 19.45u
Vr 17 mei 20.00u
Zo 19 mei 9.30u
Zo 19 mei 19.00u

Gespreksgroep 40/60 bij Rita de
Groot
Pniëls Kerkkoor
Gospelkoor Sjammasj
Dienst met mw. N. Berntsen
Zingen in de Kurioskerk

verder over de ‘prikkelende geloofsvragen’ uit het boekje
‘Aan tafel’ van Bert van Veluw.

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. T: 058-212 79 18,
M: 06-23 13 83 93, E: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com
berichten

nieuws
Kerkenraadsvergadering 8 mei
Op deze avond kwam de kerkenraad bijeen om de wijkavond
op 14 mei voor te bereiden. Ook is op deze avond met de
beroepingscommissie gesproken. Hepy Bruinsma sprak aan
het einde van de vergadering het volgende gebed (van René
de Reuver) uit:
Gebed voor ambtsdragers
Heer, onze God
wat een zegen dat de kerk van U is,
dat U zelf haar toekomst bent.
Dank dat U ons telkens weer roept om samen kerk te zijn,
Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Een plek om op adem te komen,
waar ook wij ons gedragen mogen weten door Uw liefde.
Dank dat U ons,
met al onze aarzelingen en twijfels,
wilt gebruiken als ambtsdragers.
Het is dat U ons roept, anders hadden we nooit ‘ja’ gezegd.
Dank, dat wij niet eerst examen moeten doen,
maar gewoon mee mogen doen.
Dank dat wij als ambtsdragers onze talenten mogen inzetten
voor de opbouw van Uw kerk.
Inspireer ons door Uw Geest.
Geef ons wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt.
Liefde voor allen die U op onze wegen brengt.
Vreugde in de dingen die zich aandienen.
Bewaar ons voor overspannen verwachtingen.
Voor blinde ijver en kortzichtigheid.
Schenk ons Uw Geest,
dat ons werk tot zegen mag zijn van mensen,
tot lofprijzing van Uw Naam.
Amen.

Uitnodiging wijkavond 14 mei
De kerkenraad nodigt de leden van wijkgemeente HuizumWest van harte uit om op de wijkavond op 14 mei 19.30 uur
mee te praten en mee te denken over het beroepingswerk.
De aanleiding voor deze wijkavond beschreven we in de
nieuwsbrief van vorige week. Tijdens de wijkavond is er veel
ruimte voor het stellen van vragen, zowel mondeling als
schriftelijk. Rond half 10 sluiten we de avond af met een hapje
en een drankje.
Koffieochtend
Woensdag 15 mei is de volgende koffieochtend. U
bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in zaal 5 van de
Kurioskerk. De bibliotheek is dan ook open en er kunnen weer
volop spelletjes worden gedaan. Van harte welkom!
Gespreksgroep 40/60
Deze gespreksgroep komt dit seizoen nog één keer bij elkaar
en wel op woensdag 15 mei om 20.00 uur bij Teo en Rita de
Groot. De koffie staat rond kwart voor 8 klaar! We praten

Aanpassen rekeningnummer
Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus de vrijwillige
bijdragen voor onze gemeente) gaan sinds 1 november 2018
naar een ander rekeningnummer.
► Gebruikt u hiervoor een periodieke overboeking via internetbankieren, dan wordt deze nu nog via de “overstapservice” doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer.
Maar pas op: binnenkort vervalt deze service!
Daarom dient u nu zelf actie te ondernemen door het oude
rekeningnr. in internetbankieren te wijzigen naar het
nieuwe rekeningnr. NL05 RABO 0373 7229 23. Een kleine
maar belangrijke aanpassing!
► Heeft u ons een machtiging gegeven om een bedrag
van uw rekening te incasseren? Dan is geen actie nodig.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau,
tel. 2127117. E-mail: huizum@kerkelijkburo.nl

Anneke Timmermans

Gesloten
Het kerkelijk bureau is gesloten van vr. 31 mei t/m vr. 7 juni.

Anneke Timmermans

Deurcollecte
De opbrengst van de deurcollecte van 5 mei is € 90,-.
Nieuwe themadienst ‘Lopen op het water’
Interkerkelijk Gospelkoor Sjammasj uit Leeuwarden gaat dit
jaar van start met de nieuwe themadienst ‘Lopen op het water’. Deze dienst is gemaakt in samenwerking met Bert
Kingma en Auke Willem Kampen. Het thema van de dienst is
gebaseerd op het verhaal van Mattheüs 14 vers 22-33. Dit bekende verhaal, over de storm op het meer, zal voorzien worden van een verrassende twist.
Tijdens de dienst maken we kennis met professor Noletsj en zijn
assistent. In opdracht van de regering wordt er door professor
Noletsj een onderzoek gedaan
naar de praktische toepassing
van Lopen op het water. Echter
blijken de antwoorden niet zo gemakkelijk te vinden.
Het betreft een complete dienst.
Met humor en diepgang. Voor
jeugd en ouderen. Met bezinning
en aanzet tot actie. Met liederen,
sketches, samenzang en een overdenking. Kortom een complete dienst die volledig door Sjammasj ver
zorgd zal worden.
De première vindt plaats in de Kurioskerk te Leeuwarden op
26 mei om 19.00 uur. We willen u van harte uitnodigen om
deze première bij te wonen.
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