Julianalaan 38

Nieuwsbrief K u r i o s K e r K

|

8932 AA

|

Leeuwarden

Leeuwarden-Huizum-West

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.
Toezenden Geef u op bij andriesvb@hotmail.com.

zondag 15 mei 2022

Kopij
Privacy

Wijkpredikanten & Pastoraat
Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com
Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl

Dienst 15 mei 9.30u
Met afscheid organist P. van der
Zwaag en m.m.v. It Kwartettekoar
Zingen vooraf: GEZ 13b: 1,2
Afkondiging
Zingen: LB 149: 1,2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Kwartettekoar zingt
Drempelgebed
Kwartettekoar zingt
Woord ten leven: Deut. 6: 1-9
Kwartettekoar zingt
Kindermoment en -lied
Gebed om de H. Geest
Lezing: Hebreeën 11: 1
Lezing: Openbaring 19: 1-10
Zingen: NLB 755: 1,2
Verkondiging
Orgelspel
Kwartettekoar zingt
Afscheid Peter van der Zwaag
Gebeden
Collectes
Zingen met het koor: NLB 418: verzen
1 (koor), 2 (allen) 3 (koor) 4 (allen)
Kwartettekoar zingt
Zegen, 3xAmen
Taken
Voorganger: ds. Inge de Rouwe
Organist: Peter van der Zwaag
Dirigent koor: Feike van Tuinen
Ouderling: Bert Posthumus
Afkondiging: Bert Posthumus
Lezingen: Alie Brouwer
Diaken: Cobi ten Hoeve
Collectant: Nellius Lemmert
Beamer: Henriëtte Stam
Camera: Piet Brouwer
Koster: Emmie Mulder
Ontvangst: Jantje Bosch
Ontvangst: Harm Seinen
Bloemen: Bea Dijkstra
Kindernevendienst: Rita de Groot
Kinderoppas: Anke Andrae
Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag
18.00u naar: a.andrae@chello.nl

Bij De Dienst
Ochtenddienst
Vandaag belooft een bijzonder muzikale
dienst te worden. Het Kwartettekoar,
o.l.v. Feike van Tuinen, werkt mee. Het
koor heeft als doel om Friestalige liederen onder de aandacht te brengen en
we laten dit doorklinken in de liturgie. Organist Peter van der Zwaag zal ons als
vaste organist verlaten. In deze dienst
genieten we nog één keer van zijn geweldige muzikale talent en willen we hem
bedanken. Alie en Piet hebben een
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prachtig interview met hem gehouden,
die we als bijlage bij de nieuwsbrief verspreiden.
We lezen vandaag, in aanloop van Hemelvaartsdag, een gedeelte uit Openbaringen. Een hoopvolle tekst, die onze blik
gericht houdt op wat we nog niet kunnen
zien, maar waar we wel in willen geloven.
Jezus belooft ons dat Zijn koningschap
zal overwinnen. Ook al staan wij midden
in een strijd en kunnen wij de moed verliezen, de Bijbel roept ons op om te blijven getuigen van een andere werkelijkheid. We wensen u en jou een gezegende dienst!
Ds. Inge de Rouwe
Collecte Diaconie: De Glind
Bank: NL31 INGB 0000 8493 76, Diaconie Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. De Glind.
Toelichting: Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren.
Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer
gewoon kind zijn en jongeren kunnen
werken aan hun toekomst. In De Glind,
dat ook wel ‘Jeugddorp’ wordt genoemd,
geloven ze sterk in de helende kracht
van een stabiel gezinsleven. Ruim 120
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone dorp.
Collecte Kerk
Bank: NL55 INGB 0000 8857 07, Prot.
Gem. Lwd-Hzm o.v.v. collecte.
Zingen in De KuriosKerK
15 mei 19.00u
Leiding: Alie Brouwer
Pianist: Gerk Venema
Beamer: Menne Pieter Brouwer
Camera: Piet Brouwer
Koster: Emmie Mulder

Pastoralia
Bloemengroet
Deze week gaat onze bloemengroet
naar mevr. A. van de Heyde, Legedyk
155.
Bedankt
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en kadobonnen, gekregen met ons 50-jarig huwelijksjubileum. Heel dankbaar zijn wij, dat we het
mochten vieren met (klein)kinderen, familie en vrienden. Wij zien terug op een
mooie week. Hartelijke groeten,
Roel en Rommy Tabak
Gift
Tijdens een pastoraal bezoek mocht ik
een gift van € 50,- voor de wijkkas in ontvangst nemen. Hartelijk dank hiervoor
aan de gulle gevers.
Ds. Peter Elzinga
agenDa
► ma 16 mei 19.00 uur
Kurioskuier
► di 17 mei 19.30 uur
Pastoraal overleg
► do 19 mei 19.30 uur
GGG 40+ in Ferdinand Bolstr. 34c
► zo 22 mei 9.30 uur
Dienst ds. Lammers
► za 21 mei
Uitstapje kindernevendienst
►wo 25 mei 10.00 uur
Koffieochtend
►do 17 juni 17.00-19.00 uur
Feestelijke Opening nieuwe kerkzaal
WijKnieuWs
Feestelijke opening kerkzaal
Het is zover! De laatste spijker is geslagen, de laatste verf gestreken; de ramen
zitten erin en de inrichting is klaar. Heel
graag tonen we het eindresultaat van de
verbouwing van onze kerkzaal. Dat doen
we met een openingsfeest op vrijdag 17
juni van 16.30 tot 18.30 uur. We nodigen
u van harte uit om erbij te zijn!
Programma:
16.15 inloop met koffie en taart
16.30 openingswoorden
17.00 openingshandeling
17.15 hapje en drankje
18.15 afsluiting
‘Als de HEER het huis niet bouwt.
vergeefs zwoegen de bouwers…’
Psalm 127: 1a
Ds. Inge de Rouwe

Terugblik wijkavond
● Het was een gezellige boel op de wijkavond van 9 mei, waarbij ongeveer 60
gemeenteleden aanwezig waren. Goed
om ook op deze manier weer bij elkaar te
komen. Dankbaar dat het weer kan. Alle
reden om de avond te openen met het
gezamenlijk zingen van ‘Dank, dank nu
allen God’!
● Het eerste deel van de avond ging over
‘Van U is de toekomst’, het jaarthema
van de Protestantse Kerk. ‘Van U is de
toekomst’ is ook het thema van de visienota waarvan elke gemeente vorig jaar
een exemplaar kreeg toegestuurd. Deze
visienota is vorig jaar behandeld binnen
onze wijkkerkenraad. Uit de nota: ‘De
christelijke toekomstverwachting is geen
protocol dat we aangereikt krijgen. Maar
in alle onzekerheid en angst mogen we
ontvankelijk en waakzaam leven. Open
voor wat God aan het doen is, en alert op
wat zijn Geest nu al laat zien. We verwachten een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst
nog een spannende vraag is, en waarin
we één ding zeker weten: de toekomst is
aan Hem die is, die was en die komt. Dat
vertrouwen geeft perspectief, hoop én
ontspanning voor het leven nu’.
● Na de inleiding van Ds. Peter Elzinga
gingen we aan de hand van een drietal
vragen in groepjes van 3 of 4 personen
in gesprek. Mooi is dat de predikanten de
antwoorden weer zullen gebruiken in hun
woordverkondiging. In het eerste deel
van de avond was er onder leiding van
ds. Inge de Rouwe ook ruimte voor wijk
gerelateerde zaken en werden goede en
betrokken vragen gesteld.
● Na de pauze gingen we met een
drankje en heerlijk gefrituurd hapje weer
om de tafel. Nu om het memoryspel van
de Kurioskerk te spelen. 45 (keer 2)
kaartjes met prachtige foto’s die een relatie hebben met de Kurioskerk. Natuurlijk ook foto’s van de vernieuwde kerkzaal, waar we trots op zijn. Nu heeft de
Kurioskerk een eigen spel! Aan het einde
van de avond kreeg ieder een mooi ingepakt doosje mee als herinnering aan de
verbouw! Er zijn nog doosjes over; gemeenteleden die de wijkavond niet konden bezoeken, kunnen alsnog een
doosje krijgen. Graag even een seintje
aan Hepy Bruinsma, Alie Brouwer of één
van de kerkenraadsleden.

● Rond 21.30 uur sloten we de goede inhoudelijke en samenbindende avond af
met het samen staande zingen van ‘Wat
de toekomst brenge moge’!
Hepy Bruinsma en Alie Brouwer

Doosje v.h.
Memoryspel

Enkele kaartjes
Memoryspel

Uit kerkenraadsvergadering 10 mei
● De voorzitter, de heer Menne Pieter
Brouwer, opent de vergadering en heet
allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
● Ds. Inge de Rouwe gaat ons voor in
gebed. Het is inmiddels een goede gewoonte om ons te bezinnen op een paragraaf uit het boekje “Ruimte voor de
Geest”. Deze avond is de titel: “Het
nieuwe leven wordt aangevallen.” Als je
tot geloof komt, zal je ook merken dat je
geloof beproefd wordt. Dat je lauw kunt
worden of gaat twijfelen. We lezen Filippenzen 1: 1-11 waarin Paulus de gemeente liefdevol toespreekt en aanmoedigt om vol te houden. Hij is als een
geestelijk ouder. We gaan daarna met elkaar in gesprek over wie er in ons leven
zo’n persoon is geweest en hoe wij een
geestelijk ouder voor een ander kunnen
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zijn. Geestelijk ouderschap is niet alleen
een hand en een steun zijn, maar ook iemand blijven aanmoedigen in zijn of haar
geloof. Het is daarbij belangrijk dat wij
betrouwbaar zijn, goed luisteren en iets
durven delen van onze levenservaringen.
● De notulen van de vergadering van 4
april worden doorgenomen en vastgesteld; de punten van de actielijst worden
doorgenomen.
● Bij de mededelingen wordt gemeld dat
er binnenkort in Abbingahiem weer kerkdiensten zullen worden gehouden. Vanuit onze wijkgemeente zijn daarvoor
twee contactpersonen.
● Ons volgende agendapunt is het bespreken van de handreiking van de Classis Fryslân, getiteld: “Als ambtsdragers
gaan ontbreken”. Dit stuk is geschreven
naar aanleiding van het gegeven dat op
meerdere plaatsen in Friesland de kerkenraden onderbezet raken, wat voor
deze gemeenten nijpend is. Dit is bij ons
nog niet aan de orde, maar het lijkt ons
goed om alvast na te denken over een
lichtere vorm van kerkenraad. De Classis
organiseert een studiedag over dit
thema, waar een aantal gemeenteleden
naartoe zullen gaan. We zullen ons de
komende tijd hier verder in verdiepen.
● De feestelijke opening van onze vernieuwde kerkzaal staat gepland op 17
juni. Het voorbereidingscomité heeft een
voorlopig programma opgesteld, waarmee de kerkenraad van harte instemt.
We kijken er naar uit alle belangstellenden te ontvangen.
● Er is aandacht voor de zieken uit onze
wijk, we leven met hen mee. We bespreken ook wat praktische zaken en verslagen. Het voelt goed dat er weer zo veel
mogelijk is, zoals het organiseren van
een startweekend en het houden van de
openluchtdienst, die met veel enthousiasme wordt voorbereid.
● Bij de rondvraag komen nog een paar
punten aan de orde, waarna de voorzitter
de vergadering sluit met gebed en hij ons
allen wel thuis wenst.
Anke Andrae-Siedsma, notulist
De Bijbel in 3 jaar
We lezen deze week van profeet Jeremia hoofdstuk 42 - 48.

