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eredienst zondag 8 september 9.30u
Zingen vooraf: ELB 381
Afkondigingen
Zingen: PS 113: 1, 2
Votum en Groet
Zingen: LB 195 (Klein Gloria)
Zingen: ELB 218: 1, 2, 3
Gebed
Wet
Zingen: LB 422: 1, 2, 3
Kindermoment
Zingen kinderlied: ELB 255
Schriftlezing: Lucas 11: 1 – 13
Zingen: PS 78: 1, 2
Schriftlezing: Romeinen 8: 26 – 28
Zingen: LB 221: 1, 2, 3
Prediking
Orgelspel
Zingen: LB 885: 1, 2
Evt. Kinderlied: ELB 448 (via beamer)
Dankgebed
1e Collecte: Diaconie: Zending (zie A)
2e Collecte: Kerk: Jeugdwerk (zie B)
Zingen: LB 905: 1, 2, 3, 4
Zegen
Zingen: Amen
Zingen: LB 425
taakverdeling
Voorganger:
Ds. J. Hannessen
Ouderling van dienst:
Alie Brouwer
Afkondigingen:
Bert Posthumus
Diaken:
Mirna van de Lageweg
Diaken:
Hannie van Beilen
Schriftlezing:
Alie Brouwer
Organist:
Peter van der Zwaag
Koster:
Emmie Mulder
Beamer:
Menne Pieter Brouwer
Ontvangst:
Hannie van Beilen
Ontvangst:
Marianne Schouten
Bloemendienst:
Petra Bergsma
Koffiedienst:
Alie Mulder
Koffiedienst:
Jantsje Bosch
Kindernevendienst:
Rita de Groot
Kinderoppas: *
Nynke Brouwer
* Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar:
nynke.brouwer@hotmail.com
A) Toelichting collecte Diaconie
Kerkproeverij is een landelijke actie op initiatief van de Raad
van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen
onze kerkdeuren wagenwijd openstaan voor mensen die niet
regelmatig in de kerk komen.
Een voorbeeld: pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen
van buiten de kerk uit om onder leiding van een theoloog
bijbelverhalen te lezen. Iedere avond staat een bijbelboek
centraal waarbij achtergrondinformatie wordt gegeven.

Deelnemers worden uitgenodigd om mee te doen met eigen
inbreng en vragen. Ze maken op deze manier kennis met bijbelverhalen die vervolgens gelinkt worden aan hun eigen geloofs- en zingevingsvragen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het missionaire
werk van de Protestantse Kerk.

Diaconie Leeuwarden-Huizum

B) Toelichting collecte Kerk
De collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de PKN. Op
meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor mensen van alle leeftĳden, maar
speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op
verrassende manieren aan de slag met een bĳbelverhaal. In
Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar.
JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder
meer met heldere handleidingen, netwerkbĳeenkomsten en
programmamateriaal.
pastoralia
Bloemengroet
De bloemengroet van onze wijkgemeente gaat deze week
naar mevr. B.T. Dijkstra-Kemper, Frans van Mierisstraat 28.
Meeleven
► Mevr. F. Westra-Bergsma (Zwenkgras 88) verblijft in Revalidatiecentrum Noorderbreedte op afdeling 3 kamer 19.
► Verblijf in Kleinschalig wonen:
- op de Jokse 72 mevr. Nieuwijk-van der Ploeg (Bieruma Oostingweg 117),
- Erasmushiem (Legedyk 159) op kamer 3 mevr. F. FrisselKool (Floris Versterstr. 6)
- in Huize St. Jozef (Eestraat 15) op afdeling Slangenlelie kamer 8 dhr. J. Krol (Paulus Potterstr. 52).
Zondag 8 september is de Twaalfde zondag van de zomer en
de Twaalfde zondag na Trinitatis.
Jesaja mag profeteren dat de Here onze God hem met zijn
geest vervuld en dat hij het geknakte riet niet afbreekt (Jesaja
42: 1 en 3) en onze Here Jezus Christus zegt tegen Pilatus: “Ik

ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen.” (Johannes 18:37a). Zijn ook wij vervuld van
de Geest om van de waarheid te getuigen?
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 9 september 19.00u Kurioskuier
Wo 11 september 14.00u Seniorenkoor ‘Avondzegen’
Do 12 september 19.30u Pniëls Kerkkoor
Vr 13 september 20.00u Gospelkoor Sjammasj
Za 14 september 13.00u Startzaterdag
Zo 15 september 9.30u Mw. N. Berntsen, Startzondag
Wo 18 september 10.00u Koffieochtend

nieuws
Traktatie
Afgelopen zondag was er weer een feestelijke traktatie. We
konden er eerst niet goed achter komen wie de gulle trakteerder was, maar we weten het inmiddels 😉. Onze kosterbeheerder David Droogsma is deze maand 25 jaar als koster
in dienst bij de Protestantse kerk in Leeuwarden en Huizum.
Hij vond dit een traktatie waard!
De kerkenraad heeft David aan het begin van de kerkenraadsvergadering even welverdiend in het zonnetje gezet! We zijn
blij met David, omdat hij ervoor zorgt dat heel veel zaken logistiek passen. We zijn blij met David, omdat hij altijd heel
attent en creatief met ons meedenkt. We zijn blij met David…
(vul zelf maar aan).
Kurioskuier
Organisatoren Engelina Jacobi en Attje Krol vinden het de
hoogste tijd om weer te kuieren! 9 september om 19.00 uur
starten we weer vanaf de Kurioskerk. Na de wandeling van
ongeveer een uur drinken we nog een kopje koffie of thee in
de hal van ons kerkgebouw. Van harte welkom om mee te
kuieren.
Startzaterdag
Van Wieger Romkema, één van de startzaterdagorganisatoren, vernamen we dat er in beide wijkgemeenten veel animo
is voor de startzaterdag! En dat is begrijpelijk, het is ook een
erg leuk programma. We zien ernaar uit!
Startzondag
Het landelijk thema voor de startzondag op 15 september is
‘Een goed verhaal’. Wij hebben er ‘Meer dan een goed verhaal’ van gemaakt. Een kleine startzondagcommissie heeft
met Nelleke Berntsen de dienst voorbereid; laat u verrassen!
Na de dienst is er nog een feestelijk samenzijn met koffie en
iets lekkers (gemaakt door de kinderen van de kindernevendienst) en een hapje en een drankje.

Uit de kerkenraadsvergadering van 3 september
● Onze voorzitter, ds. Bakker, leest uit Matteüs 13 de
Gelijkenis van het Koninkrijk en de uitleg daarbij. Hij legt de
link met ons winterwerk, waarbij we ons inspannen om iets
van Gods Koninkrijk te laten zien. We mogen weer beginnen
met zaaien en God zorgt ervoor dat het goed terecht komt;
Hij laat het groeien.
● Er is weer materiaal om te bezorgen bij onze gemeenteleden. Het wordt steeds lastiger om het bezorgwerk
rond te krijgen, maar het lijkt toch weer te lukken.
● Wat het bezoekproject betreft, we zullen ons best
doen om de formuliertjes weer bij u op te halen. Gebeurt dit
onverhoopt niet, dan het vriendelijke verzoek om uw wensen
telefonisch kenbaar te maken bij Hepy Bruinsma (via 0517341397 of j.bruinsma@gmail.com ). Schroom vooral niet.
● De ambtstermijn van ouderling Engelina JacobiHiemstra zat er vorig jaar al op. Ze is nog een jaar doorgegaan, maar treedt nu echt af. In de dienst op zondag 6 oktober nemen we afscheid van haar. En zoals Engelina zelf al zei
in de vergadering: ‘er blijft nog wel wat over om te doen’. Zo
heeft ze aangegeven voor sectie 5 de coördinatie van het bezorgwerk te willen blijven doen, daar zijn we erg blij mee.
● Ook Marianne Schouten heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden als pastoraal medewerker in sectie 8. Erg jammer, maar alle begrip!
● We maken ons wel een beetje (menselijke) zorgen
over de vele vacatures. Ook in de wijkkerkenraad. Dit jaar gaat
het nog, maar voor volgend jaar zijn er volgens rooster velen
die kunnen of zullen aftreden. We zullen ons hier de komende
periode op beraden. Wilt u met ons mee denken?
● Mevrouw Bruinsma vertelt hoe zij in de kindernevendienst aandacht heeft besteed aan de viering van het Heilig Avondmaal. Ze heeft hiervoor materiaal gebruikt, wat ook
heel geschikt is voor de gehele gemeente. Afgesproken wordt
dit materiaal een week voor de viering van het volgende
avondmaal (ter voorbereiding) uit te reiken.
● In één van de vorige vergaderingen werd gemeld
dat er geen bloemen meer worden verspreid onder de ouderen en de zieken op de zondag van de oogstdienst. De wijkkerkenraad is blij dat onze diakenen hebben besloten om
voor onze wijk hier toch mee door te gaan. Over het hoe en
wat wordt nog vergaderd, maar de datum van de bloemenzondag is 27 oktober. De bloemen moeten natuurlijk wel bezorgd worden; we hopen dat u mee zult doen aan dit dankbare stukje gemeentewerk.
● Dankbaar is de kerkenraad met de twee ontvangen
legaten, waarvan de ene bestemd is voor het ziekenhuis in
Malawi en de andere voor wijkgemeente Huizum-West.
● Het College van Diakenen die al een poosje op
zoek was naar een penningmeester, heeft Martha Veldman
(wijkgemeente Oost) bereid gevonden om deze functie op
zich te nemen. Heel mooi nieuws!
● De kerkenraad vergadert altijd in zaal 5. Het is goed
zichtbaar dat aan deze zaal en ook aan zaal 4 de afgelopen
tijd de nodige verbeteringen zijn aangebracht. Zo is de ringleiding vernieuwd, zijn er nieuwe luidsprekers, is er een vaste
beamer aangebracht en zijn er mooie kasten ingebouwd.
Heel hartelijk dank aan de mannen die hiervoor hebben gezorgd!
● Ook voor het jaar 2020 zullen weer de bijbelse dagboekjes van Immanuel worden besteld. Anneke Timmermans
regelt dit altijd voor ons! Dank!
● Opgemerkt wordt dat er veel animo is voor het Zingen in de Kurioskerk. Dit jaar zat er nog wel eens wat tijd tussen. Voor 2020 staat Zingen in de Kurioskerk eens in de twee
maanden op het programma. Daarnaast zijn er dan nog vier
keer per jaar Johannes de Heer-zangdiensten en vier keer per
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jaar ‘Shout it Loud’. Binnenkort liggen de kaartjes met de
‘avonddiensten’ weer in de hal van de kerk.
● Meelevend wordt gesproken over de zieken in
onze wijk! Ook vanaf deze plek wensen we hen heel veel
sterkte en Gods zegende nabijheid toe.
● De beroepingscommissie heeft in de vorige
nieuwsbrief al verslag gedaan van de acties tot nu toe genomen en is van plan dit regelmatig te doen. Wij wensen de
beroepingscommissie veel wijsheid toe!
● Sjieuwke Keuning leest tot slot het gebed: ‘Help
ons als U te zijn!’
Koffieochtend
Woensdag 18 september is de volgende koffieochtend. U
bent vanaf 10.00 uur weer 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!

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

berichten
Deurcollecte
De deurcollecte van zondag 1 september bracht € 85,- op.

Interkerkelijk Seniorenkoor Avondzegen
De zomervakantie is weer voorbij en daarom een oproep om
weer van start te gaan. Aanstaande woensdagmiddag 11 september van 14.00 tot 15.30 uur. We hopen dat u allen heeft
genoten van deze rustpauze en ook van alle soorten weer!
Fijn dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten, hopend in
goede gezondheid!
U heeft waarschijnlijk wel kunnen lezen dat een koorlid van
ons ernstig ziek is. We bidden hem veel moed en kracht toe.
Om het loflied van onze “Heer“ voor u en jou zo mooi mogelijk te kunnen brengen hebben we meer “stemmen“ nodig.
Vooral ook jongere stemmen. We zijn wel een seniorenkoor,
maar dat kan in deze tijd al wel in de vijftig zijn toch? Over
het algemeen zingen we gemakkelijke zangstukken. Bijvoorbeeld een mooie Psalm, iets uit Johannes de Heer. Het gaat
ons om de meerwaarde van het lied! Hierdoor krijgen wij ook
steun, vertrouwen en het maakt ons blij!
Ook komen we voor de gezelligheid en aandacht voor elkaar.
Daarom deze dringende oproep aan een ieder die van zingen
houdt, kom ons koor versterken! Kom langs, sfeer proeven. U
of jij bent van harte bij deze uitgenodigd. We zien u of jou
graag in de Kurioskerk aan de Julianalaan 38 a.s. woensdag?
Lastig om alleen te komen, eventuele vragen? Pak de telefoon
en bel gerust!
Voor u allen een hartelijke groet namens het Interkerkelijk Seniorenkoor Avondzegen.

Secr. J. van Dijk, Tel. 058-2882898

Kurioskuier
Ook in het nieuwe seizoen trekken we de wandelschoenen
weer aan. Aanstaande maandag 9 september is er gelegenheid om deel te nemen aan de Kurioskuier. Wandelen
nodigt uit om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan of om gewoon even lekker uit te
waaien.
Om 19.00 uur wordt u/jij verwacht bij de Kurioskerk en lopen
ongeveer een uur in de omgeving van de Kurioskerk. Na afloop is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te
drinken. Iedereen mag meedoen. Vooraf aanmelden is niet
nodig. Wandelt U mee?

Engelina Jacobi en Attje Krol

Info Startzaterdag 14 september
U wordt verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn om alle activiteiten goed te laten verlopen!
• De fietstocht (Oase) en de museumbus (Kurios) starten namelijk al om 1u. Dan vertrekken ook de
scootmobielen die als groep naar het museum gaan.
De bus rijdt desnoods tweemaal om iedereen te
brengen. Wie een museumkaart heeft deze graag tonen bij het museum.
• Na afloop (om 4u) rijdt de bus via een toeristische
route terug naar de kerk.
• Om 5u zal dhr. Plaisier in onze kerkzaal een lezing
houden over zijn boek en
• Om 6u is er ter afsluiting een gezamenlijke broodmaaltijd. NB: de tafelschikking is op geboorteplaats,
dus even opletten waar u gaat zitten! Geen zitplaats
meer? Schuif gerust ergens anders aan.
En laten we deze dag beleven als gezegende mensen van
God! Met een hartelijke groet,

Wieger Romkema, Cie. Startzaterdag
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Van harte welkom! Elke zondag is er
om 9.30 uur een eredienst in onze
kerk. Voor meer info zie onze website.
Na de ochtenddienst bent u welkom in
de grote zaal hiernaast voor ontmoeting en gesprek onder het genot van
koffie of thee.
Voor onze gasten: Wilt u meer weten
over onze wijkgemeente, schiet dan
gerust een ambtsdrager aan of een gemeentelid. Die helpt u graag verder. In
de hal liggen folders met allerlei gegevens over onze wijkgemeente. Neem
vooral een mee.

► Gelezen: 1 Korinthiërs 2: 12 (NBG) ◄
Wij nu hebben niet de geest der wereld
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat
wij zouden weten, wat ons door God in
genade geschonken is.

