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Gedachteniszondag
www.kurioskerk.nl

DIENST 22 NovEmbEr
Online via kerkomroep.nl
Luisterlied vooraf: Abba Vader
Afkondigingen
Luisterlied: PS 97: 1, 6
Stil gebed, Votum & Groet
Inleidingstekst: Daniël 12: 1-4
Luisterlied: PS 68: 7
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 24: 29-33
Luisterlied: LB 300: 1, 2, 6
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1-11
Tekstlezing: Mattheüs 24: 33
Luisterlied orgel: GEZ 63: 1, 2, 3
Preek. Thema preek:
‘waakzaam leven in een eindtijd’
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Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeenteleden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.
Aanmelden Geef hier uw e-mailadres op voor toezending.
Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.
Privacywet Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe?
Lees onze volledige Privacyverklaring.
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Orgelspel
Luisterlied orgel: GEZ 14: 1, 2, 5
Gedachtenis gestorvenen: we noemen hun namen (zie blz. 2)
Luisterlied: ELB 170: 1, 2
Gebeden en Onze Vader
Luisterlied: GEZ 293: 1, 2, 3, 4
Zegen

De collectes zijn bestemd voor:
1) Diaconie
Overmaken kan op rek.nr. NL31 INGB
0000 8493 76 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm
o.v.v. Collecte diaconie.

pASTorAlIA

financiële steun meer dan nodig.

Bloemengroet
De bloemengroet van onze gemeente
gaat deze keer naar mevr. B. Vlas, Raaigras 23.

Zondag
Zondag 22 november is de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar en herdenken
we hen die ons in geloof zijn voorgegaan. Deze keer alleen met de uitgenodigde familieleden in verband met de geldende maatregelen.
De profeet Daniël zegt in het slothoofdstuk van zijn boek in het Eerste Testament: “In die tijd zal je volk worden gered:
allen die in het boek zijn opgetekend.”
(Daniël 12:1 slot). Onze Here Jezus
Christus zegt: “Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het
einde nabij is.” (Matteüs 24:33).
Leven we, daarvan bewust, ook in deze
bijzondere tijd? Met een vriendelijke
groet,

Huwelijksjubileum
De heer en mevrouw Ketellapper (Prinsessenweg 15, 8915 EC) hopen
op 26 november hun 50-jarig
huwelijksjubileum te vieren.
Wij wensen hen ondanks de beperkingen een feestelijke dag toe en voor het
nieuwe huwelijksjaar Gods zegen.
Meeleven
We vernamen dat Abbingahiem deels
gesloten is vanwege het coronavirus, net
als Kleinschalig Wonen in Erasmus.
Een aantal gemeenteleden kunnen op
deze manier niet bij hun echtgeno(t)e op
bezoek. Erg verdrietig. Laten we ook hen
niet vergeten in onze gebeden mee te
nemen.
Wel en wee
Mevr. F. van der Wal-Couperus (Timothee 28) verblijft in verzorgingshuis Bennemastate te Hurdegaryp op afdeling
Nije Poarte 1 kamer 112.
Denken we ook aan en leven we mee in
gebed en aandacht voor zieken en ouderen, die door quarantaine maatregelen in
de verzorgingshuizen weinig contacten
met de buitenwereld hebben?
Giften
Ik mocht voor de Wijkkas twee giften ontvangen, € 10 van de fa. P. en € 50 van
de fam. V. Hartelijk dank voor deze giften. De kerk heeft juist nu ook uw

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,
E: jbakkerreitsma@chello.nl
AGENDA
Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.
► zo 29 november 9.30u: 1e Advent
Dienst met ds. Joh. Bakker
NIEUWS
Laatste zondag kerkelijk jaar
Vandaag (22/11) is het de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. In de ochtenddienst noemen wij de namen van de
broeders en zusters die in het afgelopen
jaar van ons zijn heengegaan.
Wij doen dat in dankbaarheid en in de
overtuiging dat hun namen bekend en
geborgen zijn bij God, onze hemelse Vader.

2) Kerk
Overmaken kan op rek.nr. NL55 INGB
0000 8857 07 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm
o.v.v. Collecte kerk.

TAKEN
Voorganger:
Opleiding:
Afkondigingen:
Diaken:
Schriftlezing:
Orgel:
Beamer:
Koster:
Ontvangst:

Ds. Joh. Bakker
Alie Brouwer
Willie ten Hoeve
Hannie van Beilen
Alie Brouwer
Guus Wolters
Gineke Brouwer
Emmie Mulder
Willie ten Hoeve

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
tekst: Hanna Lam
Kerk weer open
De gedachtenisdienst op 22
november is voor genodigden. Online is deze dienst te
volgen via Kerkomroep.nl.
Zondag 29 november, de 1e
zondag van advent, gaan de kerkdeuren
weer wijd open. We gaan voor de kerkdiensten dan gebruik maken van de
kerkzaal en van de grote koffiezaal. Opgeven is niet nodig. Welkom!

Koffieochtend op 25 november
De koffieochtenden gaan weer van start!
Aanstaande woensdag voor het eerst.
De organisatie is in handen van David
Droogsma. Het is belangrijk om alle regels in acht te nemen: Handen ontsmetten, registreren, 1,5 meter afstand houden, mondkapje op bij het lopen, thuisblijven bij klachten, niet meer dan 30 personen. Ach, we weten het wel. Van harte
welkom woensdag! Schroom niet om te
komen!
Schoenendoosactie
Dat deze actie zo geslaagd zou zijn, hadden we niet kunnen dromen. Lees hierover onder de ‘berichten’ in deze nieuwsbrief.
Voedselbankactie
Op 15 en 16 december zal de diaconie in
samenwerking met hogeschool NHL
Stenden een voedselbankactie organiseren; én in de Oase én in de Kurioskerk.
Van de diaconie krijgen we hierover later
meer informatie.
De bijbel door in drie jaar
De komende week (22 – 29 november)
lezen we1 Samuel 2 – 1 Samuel 9. Veel
leesplezier gewenst.
Kerstzingen
Het lijkt erop dat er de rest van het jaar
nog niet gezongen zal mogen worden in
de kerken. Dit mis ik echt. U vast ook!
Thuis mogen we wel zingen en ik zou u
willen aanraden om dat ook gewoon te
doen.
Op 20 december willen we weer een
soort ‘Zingen in de Kurioskerk’ opnemen
via kerkomroep met (kerst)voorkeursliederen van u als gemeenteleden. Geef u
favoriete (kerst)lied door. U mag er ook
bij vertellen waarom u het zo’n mooi lied
vindt, maar dat hoeft niet! We hopen er
een mooi uurtje van te maken.

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com
bErIchTEN
Gift
De wijkkas ontving een gift van € 50,- van
NN. En nogmaals een gift van € 50,- (van
NN) werd ontvangen via ouderling mw.
A. Stevens. Hartelijk dank hiervoor.
Annie Plantinga
Schoenendoosactie
Vol enthousiasme zijn we als gemeente
van de Kurioskerk gestart met de actie
‘Vul een schoenendoos, geef een schat’.
Doe mee en tover een simpele doos om
tot een kostbaar geschenk. Ondanks de
periode van corona met al zijn beperkingen, hoopten we op veel gevulde dozen,
wat zou dat geweldig zijn. En die hoop
werd waarheid.
Dankzij uw/jouw enthousiasme en de
vele giften die we mochten ontvangen,
waaronder ook mensen van andere kerken in Leeuwarden, die dit project van
harte ondersteunen. Met als prachtig resultaat dat we 90 kinderen blij kunnen
maken met een goed gevulde doos.
Uw/jouw schoenendoos is een bijzonder
cadeau van onschatbare waarde. Naast
de doos, krijgen de kinderen een Bijbel
in hun eigen taal. Fijn dat jullie aan hen

dachten. Namens de kinderen die binnenkort een prachtig cadeau zullen ontvangen, willen wij iedereen heel hartelijk
bedanken. Jouw schoenendoos is voor
de kinderen een cadeau van onschatbare waarde. Wat een geweldig resultaat!!
Ook de diaconie willen wij hartelijk bedanken voor hun bijdrage in de vervoerskosten.
Sjieuwke Keuning en
Mirna van de Lageweg

Gemeenteleden die in het voorbije kerkelijk jaar
2019-2020 van ons zijn heengegaan

Na het noemen van elke naam
wordt een kaars ontstoken aan de Paaskaars
datum
7 dec. 2019

naam

leeftijd

Anna Heiltje Brouwer - Kolk

93 jaar

Dagboekje Immanuel
Deze bij veel gemeenteleden zeer geliefde dagboekjes liggen op 29 november
weer klaar in de hal! Per boekje wordt
een bedrag van € 5,- gevraagd aan eigen
bijdrage. Een behoorlijk voordeeltje. In
de winkel kosten ze € 7,99.

19 december

Jacoba Niewijk - van der Ploeg

86 jaar

31 december

Sjoukje Peereboom - van der Weij

94 jaar

Egberdinus Schuiling

98 jaar

10 maart

Klaas van Wieren

93 jaar

Tot slot
We moeten nog even volhouden, hoe
moeilijk het ook is. Eén lichtpuntje, de
kerkdeuren gaan weer open! We hopen
u te ontmoeten op 29 november en de
zondagen daarna. En ook op de koffieochtenden op de tweewekelijkse woensdagen. Woensdag 25 november weer
voor het eerst!
Een hartelijke groet van de wijkkerkenraad,

12 maart

Theresia Margaretha Boersma-Masius 94 jaar

16 maart

Rienk Dijkstra

85 jaar

1 april

Geeske Hilverda - Koopmans

90 jaar

3 april

Inkje Jongstra - Doorenspleet

85 jaar

Elly Lamminga - Zonneveld

69 jaar

3 feb. 2020

26 juni
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