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wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-West
zondag 26 mei 2019 week 22
6e zondag van Pasen
www.kurioskerk.nl

eredienst zondag 26 mei 9.30 uur
Zingen vooraf: EvLB 374
Welkom en mededelingen
Zingen: PS 145: 1, 5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: LB 875
Verootmoediging
Woord van genade
Het gebod van God
Zingen: LB 870: 1, 5, 6, 7, 8
Gebed om verlichting met de H. Geest
Kindermoment
Zingen: EvLB 255
Schriftlezing: Johannes 14: 1 – 6; 23 – 27
Zingen: LB 653: 1, 3, 6
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: LB 839
Kinderlied: EvLB 448 (via beamer)
Bericht van overlijden
Zingen: PS 139: 1
Gebeden
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk
Zingen: EvLB 79
Zegen
Zingen: Amen (3x)

themadienst zondag 26 mei 19.00 uur
uitvoering door gospelkoor Sjammasj
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 verzorgd 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.

taakverdeling
Voorganger:
Ds. A.E. Veerman-van Dijk
Ouderling van dienst:
Alie Brouwer
Mededelingen:
Engelina Jacobi
Diaken:
Sjieuwke Keuning
Kerkrentmeester:
Mirna van de Lageweg
Schriftlezing:
Alie Brouwer
Organist:
Peter van der Zwaag
Koster:
Emmie Mulder
Beamer:
Hein van de Lageweg
Ontvangst:
Sjieuwke Keuning
Ontvangst:
Harm Seinen
Bloemendienst:
Sjoerd Wielsma
Koffiedienst:
Alie Mulder
Koffiedienst:
Jantje Bosch
Kindernevendienst:
Anke Andrae
Kinderoppas: *
Anne Andrae
* Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar:
a.andrae@chello.nl

► Gelezen: 1 Tessalonicenzen 4:16b-17 (NBG) ◄
En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst
opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en
zó zullen wij altijd met de Here wezen.

pastoralia
Bloemengroet
De bloemengroet van onze wijkgemeente gaat deze week
naar mw. A. Haagsma-Brouwer, Gerard Terborchstraat 45.
Wel en wee
► Dhr. Dhr. P. De Koe (Ferd. Bolstr. 11) verblijft in Revalidatiecentrum Noorderbreedte op afdeling 1 kamer 65.
Zondag 26 mei is het zondag Rogate (Bidt). “Geprezen zij

God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen en mij zijn trouw
niet geweigerd.” (Psalm 66:20). Zowel in ons persoonlijk leven
als in ons samenleven als gemeente van onze Here Jezus
Christus mogen we ervaren dat het gebed in al onze levensomstandigheden tot kracht en steun is.
Van 4 tot en met 30 juni zijn we wegens vakantie afwezig.
Met een hartelijke groet,

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

agenda

berichten

(de activiteiten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders vermeld)
Ma 27 mei 16.00u
Ma 27 mei 19.30u
Wo 29 mei 10.00u
Wo 29 mei 14.00u
Zo 2 juni 9.30u

Moderamen
Algemene Kerkenraad
Koffieochtend
Seniorenkoor ‘Avondzegen’
Dienst met ds. Joh. Bakker
nieuws

Even rust
De meeste doordeweekse winteractiviteiten zitten er op. Even
tijd voor bezinning en eigen Bijbelstudie wellicht. Het is zo
waardevol! En… we zijn ook al een beetje het winterwerk
2019/2020 aan het voorbereiden.

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.

Bezoekwerk in de zomer
Alhoewel het bezoekproject 2019/2020 erop zit,
houdt het bezoekwerk na de winter niet op. Wilt u
een bezoekje (ook in de zomermaanden), mail of bel
ons gerust!

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau,
tel. 2127117. E-mail: huizum@kerkelijkburo.nl

Koffieochtend
Woensdag 29 mei en woensdag 12 juni staan de volgende
koffieochtenden ingepland 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!

Anneke Timmermans

Anneke Timmermans

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

Openluchtdienst
D.V. zondag 30 juni om 10.00 uur is onze jaarlijkse openluchtdienst. Dit wordt al de tiende keer! Een eerste voorbereidings¬vergadering is geweest. Heel vertrouwd dat ds. Jansen
weer in ons midden was. Het thema van de dienst is bekend:
‘Ik zal er zijn’. Ook weten we dat Chr. Brassband Hosannah en
Gospelkoor Sjammasj gaan meewerken aan de dienst! Later
hierover meer.
Startzaterdag voor Oost en West
D.V. zaterdag 14 september is de datum waarop we gezamenlijk van start gaan. Er is een commissie bestaande uit leden van beide wijkgemeenten geformeerd! Noteer de datum
maar alvast.

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.
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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.

