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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 25 september 9.30u
afscheid & bevestiging ambtsdragers
Zingen vooraf: GEZ 381: 1,4,5
Afkondigingen
Zingen: LB 121: 1,4
Stil gebed, votum, groet
Verootmoedigingsgebed
Zingen: LB 905: 1,2,3,4
Gebed om verlichting H. Geest
Kindermoment
Lezing: Lucas 16: 19-31
Lied via beamer
Verkondiging
Orgelspel
Afscheid W. ten Hoeve
Zingen: GEZ 314: 1,3
Bevestiging ambtsdragers:
A.G. Brouwer-Meinderstsma
A. Plantinga- Hoekstra
J. van Beilen-Smid
Geloften, Zegen, Aanvaarding
Gemeente zegt ja (staande)
Zingen: LB 150a: 1,2,3,4
Gebeden
Collectes
Zingen: LB 425: 1
Zegen (3xAmen)
Taken
Voorganger: ds. Inge de Rouwe
Organist: Henk Visser
Ouderling: Wieger Romkema
Afkondiging: Wieger Romkema
Diaken: Sjieuwke Keuning
Collectant: Lolitha Lemmert
Lezingen: Attje Krol
Beamer: Remco Jacobi
Camera: Jacob Jacobi
Koster: Keimpe Lamminga
Ontvangst: Attje Krol
Bloemen: Sjoerd Wielsma
Kinderdienst: Sanne Posthumus
Kinderoppas: Anke Andrae
Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag
18.00u naar: a.andrae@chello.nl

bij De Dienst
Afscheid & bevestiging ambtsdragers
We zijn dankbaar dat we vandaag de volgende zusters in het ambt mogen bevestigen:
zr. Annie Plantinga-Hoekstra als diaken
zr. Hannie van Beilen-Smid als diaken
zr. Alie Brouwer-Meindertsma als ouderling (coördinator taakgroep pastoraat).
We heten zuster Coby de SchiffartGroeneveld van harte welkom als pastoraal medewerker voor wijk 7.
We nemen ook afscheid van zr. Willie ten
Hoeve, die door ziekte al geruime tijd niet
meer de taken van haar ambt kon vervullen.

Inleveren vóór donderdag 18u.
Lees onze privacyverklaring.

Kerkomroep Bekijk hier onze diensten.
Website
Kurioskerk.nl of scan de QR-code.

Naast deze aan- en aftredende ambtsdragers, willen wij een aantal van onze
vrijwilligers in het zonnetje zetten, die om
verschillende redenen stoppen met hun
werk: Broeder en zuster Jan en Hepy
Bruinsma-Veenstra gaan verhuizen naar
Sneek. Zij zullen zich aansluiten bij de
plaatselijke kerk, maar op afstand ook
verbonden blijven met ons. Ook onze
trouwe hulpkoster br. Keimpe Lamminga
zal, om gezondheidsredenen, stoppen
met zijn werkzaamheden. Hij was niet alleen hulpkoster in de Kurioskerk, maar
ook vele jaren in Pniël.
In dankbaarheid verwoorden we ons vertrouwen in de levende Heer met de woorden van lied 150a:
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan
Hem die altijd ons helpt en geleidt. Om
zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij
God!
Namens de kerkenraad,
ds. Inge de Rouwe
Collecte Diaconie
NL31 INGB 0000 8493 76: Prot. Gem.
Lwd-Hzm o.v.v. Collecte.
Collecte Kerk
NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem.
Lwd-Hzm o.v.v. Collecte Vredesweek.
pastoralia
Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet van
onze gemeente naar dhr. Y. Alkema,
Nijlânstate app. 328.
Overlijdensbericht
Op dinsdag 13 september 2022 is
na een lang ziekbed overleden Klaas
Jouke Roeda. Hij is 85 jaar geworden. Hij
woonde met zijn vrouw Johanna, met wie
hij zestig jaar getrouwd was, op de Wijnhornsterstraat 168. De crematie heeft
plaats gevonden in Yardenhuis te Goutum op zaterdag 17 september in besloten kring. Boven de rouwkaart stond de
volgende tekst: “Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.” Wij wensen zijn
vrouw, de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en Gods nabijheid toe in deze tijd
van gemis.
Ziekenhuis
Zr. Tea Sjoerdsma-Goslinga, Nylânsdyk
76, verblijft tijdelijk in Noorderbreedte,
Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.
Zij ligt daar op afdeling 3, kamer 5. Als de
infectie verdwenen is, kan zij hopelijk

begin oktober in het MCL een hersteloperatie ondergaan.
Zr. Maaike Jorritsma, p.a. Ferdinand Bolstraat 34J, 8932JP, hoopt dit weekend
weer thuis te komen uit het ziekenhuis.
Uit de onderzoeken is vooralsnog iets
naar voren gekomen dat behandelbaar
is, tot grote opluchting van haar en haar
geliefden.
Huwelijk
Een vreugdevolle aankondiging van
Menne Pieter Brouwer en Carolien Barneveld: Wij gaan trouwen! D.V. 14 oktober 2022 is het zover. De kerkelijke inzegening is om 14.00 ’s middags in de Hervormde kerk, te Wilsum, waar Carolien is
opgegroeid. Ds. Inge de Rouwe
zal het huwelijk inzegenen.
Op de kaart staat als trouwtekst: Mijn plan met jullie staat vastspreekt de Heer: ik heb jullie geluk voor
ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een
hoopvolle toekomst geven. Jeremia
29:11
U bent van harte uitgenodigd bij de kerkelijke viering, maar mocht het wat te ver
zijn, dan kunt u het bruidspaar ook feliciteren door middel van een kaartje. Hun
adres is: Leeuwerikstraat 32, 9017 EG te
Leeuwarden.
100 jaar
Zuster Truus Rijpma- van der Kolk, Van
Harinxmaplein 97, 8931DN, viert D.V.
zondag 25 september haar 100e verjaardag. Ze is dankbaar dat ze dit in relatief
goede gezondheid mag vieren. Ze viert
deze dag bij haar dochter thuis, maar
ook een beetje met onze gemeente: Ze
trakteert op de oranjekoek bij de koffie!
Van harte gefeliciteerd namens ons allen!
Ds. Inge de Rouwe
Groet van ds. Wessels
Lieve zusters en broeders in de Kurioskerk,
Zo-even kreeg ik uw kaart in de bus met
een heleboel handtekeningen. Daar was
ik heel blij mee en het ontroerde mij ook.
Ik kwam heel graag in de Kurioskerk.
Daar is eerbied en daar gebeuren de dingen met toewijding aan onze Heer.
Voor mij persoonlijk is de zinsnede in
Psalm 25: “Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont” belangrijk. Ik heb er bij u nooit over gepreekt, maar het is wel wat ik in uw midden ervaren heb. Veel dank daarvoor .
Wat dat betreft denk ik dat u op een
goede weg bent (of: de goede weg?).

En dat is wat ik u toewens en zo zal m.i.
de God van de liefde en de vrede met u
zijn. Adieu,
Mede namens mijn vrouw Jannie
Gerrit Wessels
aGenDa
► wo 28 september 10.00 uur
Koffieochtend
► wo 28 september 10.30-11.45 uur
Ds. De Rouwe: presentatie reis Zambia
► vr 30 september 10.00-17.30 uur
Inbrengen spullen Malawi bazaar
► za 1 oktober 9.30 uur
Malawi bazaar: Draaiend Rad 10.00u en
Veiling 14.00u
► zo 2 oktober 9.30 uur - Israëlzondag
Dienst mw. A. Brouwer
► do 6 oktober 14.00-16.00 uur
Schilderclub
WijknieuWs
Malawi Bazaar 1 oktober Kurioskerk

Achter in de kerk staat op 11, 18 en 25
september een grote mand. Graag ontvangen we houdbare etenswaren en
leuke presentjes die als prijsjes kunnen
dienen voor het draaiend rad.
Dit levert veel geld op voor de actie voor
het ziekenhuis in Mulanje.
Diaconie Lwd-Hzm
Mijn reis naar Zambia
een praatje bij de plaatjes
Op woensdag 28 september zal ik iets
vertellen over mijn reis naar Zambia en
het project dat we daar hebben uitgevoerd. Uiteraard laat ik dit ook zien met

mooie foto’s. We drinken eerst een kopje
koffie en van 10.30-11.45 laat ik een
fotopresentatie zien.
Wij waren in een dorpje vlak bij de grens
van Malawi. De culturen liggen dicht bij
elkaar. Het is dus ook een mooie aanloop naar de rommelmarkt t.b.v. Malawi
op zaterdag 1 oktober. Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd! Waar: Kurioskerk. Wanneer:
Woensdag 28 september van 10.0011.45 (10 uur koffie, 10.30 presentatie)
Ds. Inge de Rouwe
berichten
Open dag solidair Friesland
Op zaterdag 24 september 2022 houdt
Solidair Friesland, dat mede gesteund
wordt door Kerk in Actie en de PKN, een
open huis omdat zij begin dit jaar is teruggekeerd naar het prachtig verbouwde
Titus Brandsma Huis. De datum is uitgekozen omdat het die dag Burendag van
het Oranjefonds is, en tevens het laatste
weekend van de Vredesweek Er is een
uitgebreid programma op verschillende
locaties. De start is in de Grote Kerk,
Bredeplaats 4, te Leeuwarden.
Om 13.00 houdt James Kennedy van de
Universiteit van Utrecht een lezing, met
daarna een gesprek. Hij is gespecialiseerd in de verhouding tussen overheid
en religieuze organisaties. Daarnaast is
hij columnist van Trouw en auteur van
het recent verschenen boek ‘Gescheiden Partners’, over overheid en religieuze organisaties. Wat kan hij ons
meegeven over de verhouding van een
diaconale kerk met een overheid in een
tijd die bol staat van crises?
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James Kennedy
Tussen 14.00 en 16.00 zijn er diaconale
workshops en een diaconale wandeling,
met de mogelijkheid om de vernieuwde
werkruimtes van Solidair Friesland te bezoeken.
Van 16.30 tot 17.30 is er een vredesvesper in de Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 te Leeuwarden.
Om 20.00 is er in de Schakel in Camminghaburen een theatervoorstelling
“Zie de mens”. Een theaterproductie van
en door mensen die hebben ervaren wat
omzien naar elkaar betekent en hoe het
voelt als dat niet gebeurt, juist wanneer
het hard nodig is. Aanmelding voor de
voorstelling ‘Zie de Mens’ gaat via
www.wresinskicultuur.nl/aanmelden
Meer informatie is te vinden op opendag.solidairfriesland.nl
Ds. Inge de Rouwe
De Bijbel in 3 jaar
We lezen Zefanja uit (hoofdstuk 2 en 3),
daarna Haggaï volledig en van Zacharia
hoofdstukken 1 en 2.

