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kerkDienst online

Ook zondag 9 januari is onze viering alleen online te beluisteren en te bekijken (via kerkomroep.nl).
Dienst 9 januari 9.30u
Welkom en mededelingen
Luisteren naar: Als een hert dat verlangt
naar water
‘Onze hulp’ en groet
Luisteren naar In ons hart geboren
Gebed om de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Hebr. 12:1-13 (NBV)
Luisteren naar lied 314
Verkondiging
Luisteren naar lied 912
Dankzegging en gebeden
Aandacht voor collectes
Luisteren naar lied 422
Zegen
Luisteren: Frieden Frieden, NLB 417
taken
Voorganger: Rob Bergsma
Ouderling van dienst: Mient Veenstra
Afkondigingen: Alie Brouwer
Diaken: Cobi ten Hoeve
Schriftlezingen: voorganger
Beamer: Henriette Stam
Camera: Jan Bruinsma
Koster: Emmy Mulder
Bloemen: Attje Krol
ColleCtes
Voor de diaconie: U kunt uw gift overmaken via: NL31 INGB 0000849376 ten
name van Diaconie PG LeeuwardenHuizum.
Voor de kerk: U kunt uw gift overmaken
via: NL55 INGB 0000885707 ten name
Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. collecte kerk

aGenDa
►zo 9 januari 9.30u (online)
De heer Rob Bergsma
►zo 16 januari (online of fysiek)
Ds. Inge de Rouwe
Vanuit De kerkenraaD
Kerkomroep.nl
Zondag 9 januari is onze viering alleen
online te beluisteren en te bekijken. Wat
is het fijn dat we met beeld kunnen uitzenden. Zo zijn we nog meer bij elkaar
betrokken. Gemiddeld luisteren en kijken
er zo’n 80 mensen naar onze diensten.
We wachten de berichtgeving op 14 januari af hoe we het verder doen. Laten
we bidden dat we zo snel mogelijk weer
samen mogen komen in ons kerkgebouw.
Koffieochtenden / Bijbelstudies
Het lijkt erop dat de gehele maand januari er geen koffieochtenden, Bijbelstudies of andere activiteiten zullen zijn. Zodra het kan, starten we alles weer op.
Daar mag u op rekenen. Het is ook nog
steeds de bedoeling een theekransje te
organiseren op de donderdag, maar helaas is dat nog steeds niet mogelijk.
De Bijbel in drie jaar

Pastoralia
Bloemengroet
Deze week gaat onze bloemengroet
naar mevrouw J. Schaafsma-Hemstra,
Jacob Marisstraat 21.
Meeleven
Laten we blijven meeleven en meebidden met onze (ernstige) zieken! Zo belangrijk.
Contactgegevens wijkpredikanten:
Ds. I. de Rouwe: tel. 058-8438209,
e-mail: freulezon@gmail.com
Ds. P.J. Elzinga: tel. 058-8438209,
e-mail: pe.elzinga@planet.nl

Veel activiteiten zetten we even op een
laag pitje. Wat wel gewoon doorgaat is
het Bijbellezen. De komende week starten we met het boek Hooglied.
Het Bijbelboek Prediker hebben we uit.
Een bijzonder, leerzaam en ook relativerend boek vind ik dit. Het helpt keuzes te
maken en te beseffen dat wij maar kleine
mensjes zijn. Het slot vond ik treffend en
deel ik hier graag met u:
‘En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het
aantal boeken dat geschreven wordt, en
veel lezen mat het lichaam af. Alles wat
je hebt gehoord komt hierop neer: heb

ontzag voor God en leef zijn geboden
na. Dat geldt voor ieder mens, want God
oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als
de slechte’.
Moderamenvergadering op 3 januari
Ook de kerkenraad kan niet in groot verband samenkomen. Het moderamen
heeft wel vergaderd. Een paar punten uit
deze vergadering.
- Bij de vacatures in de kerkenraad is uitgebreid stilgestaan. We zullen binnenkort een oproep doen om schriftelijk namen door te geven op 23 en 30 januari.
Denkt u er alvast biddend over na. Er zijn
per maart vacatures voor ouderling, diaken, scriba-ouderling en ouderling-kerkrentmeesters. Alle ambten dus.
- De kinderdienst met Kidskoor De Spetters stond in eerste instantie gepland op
16 januari; deze wordt voorshands verschoven naar 27 maart.
- Het lijkt erop dat de Johannes de Heerzangdienst op 23 januari niet door zal
kunnen gaan, wat ook geldt voor Zingen
in de Kurioskerk op 16 januari. We schuiven beide bijeenkomsten naar voren.
- Op dit moment kan nog niet worden
vastgesteld wanneer de vernieuwde
kerkzaal in gebruik zal worden genomen.
Het mooist is om dit als gemeente gezamenlijk te doen.
- De wekelijkse bloemen worden ook in
de lockdownperiode gewoon bezorgd.
Deze pastorale aandacht wordt erg belangrijk gevonden.
Actie Kerkbalans 2022
Voor inhoudelijke informatie verwijs ik
graag naar het stukje van het College
van Kerkrentmeesters verderop in de
nieuwsbrief.
Alle gemeenteleden krijgen in de week
van 15 januari weer het verzoek om een
financiële bijdrage te leveren aan het
werk van onze Protestantse Kerk in
Leeuwarden-Huizum. Heel veel vrijwilligers gaan deze weken op pad om de
enveloppen te bezorgen en (een week
later) op te halen. Ze houden daarbij de
coronamaatregelen in acht. Om samen
kerk te kunnen zijn is onze bijdrage onmisbaar. Grote dank aan de ‘lopers’.
Nieuwsbrief
We zijn blij met onze wekelijkse nieuwsbrief, waarmee we u snel kunnen

informeren. Deel de informatie met hen
die geen nieuwsbrief kunnen ontvangen.
Tot slot
Probeer contact met elkaar te houden.
Een kaartje of telefoontje kan veel doen
in deze toch weer zo stille tijd. Komt er
een naam bij u op, gewoon even bellen.
Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba
(T 06-2127918 – M 06-23138393)

aCtie kerkbalans

overlijden, moeten we deze trend toch
zien te doorbreken om het gezond te
houden. Daarom het verzoek om uw bijdrage dit jaar positief kritisch te overwegen om zo mogelijk het te verhogen.
Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe
daarom mee aan de Actie Kerkbalans en
vul het toezeggingsformulier in januari
ruimhartig in. In de week van 15 -22 januari wordt de Aktie Kerkbalansbrief bij u
bezorg en in de week van 24-29 komt
een vrijwilliger het formulier bij u ophalen
of wordt u verzocht de enveloppe op uw
contact adres te bezorgen. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op
naar de kerk van morgen!
College van Kerkrentmeesters
Week Van GebeD
nationaal GebeDsmoment

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari gaat Actie Kerkbalans van
start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens
deze Actie krijgen alle leden van onze
gemeente een brief met het verzoek voor
een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen
rekenen!
Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook
voor de generaties na ons van grote
waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis
te zijn voor mensen die verdieping en
ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te
zijn voor jonge mensen die hun leven
nog voor zich hebben. Door vandaag te
geven, maken we de kerk van morgen
mogelijk.
Protestantse Gemeente LeeuwardenHuizum
Met de opbrengsten van Kerkbalans
konden we onze financiële huishouding
van onze kerk de laatste paar jaar redelijk op orde houden, mede door een zuinig beheer en twee openstaande vacatures van predikant in beide wijkgemeenten. Gelukkig zijn intussen beide vacatures weer ingevuld en draaien onze predikanten weer op volle toeren. En door de
ruimhartige gift van “Pniël” konden we
beide kerkgebouwen renoveren en/of
opknappen. Maar na enkele jaren van
dalende inkomsten door vertrek en

Het thema van de Week van Gebed van
zondag 16 januari en zondag 23 januari
is ‘Licht in het duister’. Jaarlijks nemen in
Nederland zo’n 200.000 mensen deel
aan de Week van gebed. Voorafgaand
aan de week van gebed wordt op 15 januari een nationaal gebedsmoment gehouden. Dat gebeurt in een live avondprogramma vanaf 20.00 uur, online uitgezonden vanuit het EO-gebouw in Hilversum. In dit gebedsmoment ligt de nadruk niet op de coronacrisis, maar op de
toenemende polarisatie in de samenleving, waarbij de extremen toenemen en
de verschillende groepen elkaar niet
meer begrijpen en bereiken. ‘Het is tijd
voor verootmoediging over de manier
waarop we met elkaar omgaan’, zegt initiatiefnemer Jurjen ten Brinke. ‘Daarom
staat dit moment in het teken van vrede,
verbinding, eenheid en mildheid. We hopen van harte dat veel christenen en geloofsgemeenschappen bij dit initiatief
aanhaken door mee te bidden’.
Ook onze kerkenraad roept u op om hieraan mee te doen!
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