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

 

Julianalaan 38    |    8932 AA    |    Leeuwarden 
 

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden. 
Toezenden Geef u op: nieuwskk@outlook.com 
 

Kopij Inleveren vóór donderdag 18u. 
Privacy Lees onze privacyverklaring. 
 

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

Dienst 5 februari 9.30u 

Orgelspel 
Zingen vooraf: ELB 37: 1, 3 en 8  
Prijs de Heer met blijde galmen  
Welkom / mededelingen 
Zingen: Psalm 150: 1 en 2  
Loof God, loof Hem overal (staande) 
Stil gebed,  
bemoediging en groet (staande) 
Zingen: ELB 132: 1 en 3 (staande) 
U zij de Glorie 
Woord van genade: 1 Korintiërs 1: 4-9 
Zingen: NLB 755: 1 en 2  
Toch overwint eens de genade 
Het grote gebod: Matteüs 22: 36-40 
Zingen: Psalm 119: 1 en 7  
Welzalig die de rechte wegen gaan 
Dank aan God en gebed Heilige Geest 
Kindermoment  
Zingen: Dank U wel! 
Schriftlezingen: 
OT: Psalm 49 
NT: Matteüs 6: 19-26 
Zingen: Lied 912  
Neem mijn leven, laat het Heer 
Verkondiging 
Meditatief moment door organist 
Zingen: JdH 166: 1, 2 en 3  
Grijp toch de kansen  
Dankgebed en voorbeden 
Collectes 
Zingen: Gezang 441: 1,2en12 (staande) 
Komt, kinderen, niet dralen 
Zegen (staande) 
3x Amen 
Orgelspel 
 
Meewerkenden: 
Leiding: Alie Brouwer-Meindertsma 
Organist: Henk Visser 
Ouderling: Hilde van Marrum 
Afkondiging: Hilde van Marrum 
Diaken: Hannie van Beilen 
Beamer: Menne Pieter Brouwer 
Camera: Piet Brouwer 
Koster: Emmie Mulder 
Ontvangst: Fetsje Seinen 
Bloemen: Coby de Schiffart 
Kindernevendienst: Anke Andrae 
Kinderoppas: Oppas nodig?  
Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar: 
a.andrae@chello.nl  

 

bij De Dienst 

Collectes: 
Kerk: NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. 
Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte. 
Diaconie: Werelddiaconaat Pakistan 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Aktie de 
organisatie AWARD die jongeren, onder 
wie schoolverlaters, helpt met vakop-

leidingen en leningen. De organisatie be-
geleidt hen na hun opleiding bij het op-
zetten en uitbouwen van een eigen be-
drijf. Ook helpt zij jongeren die een uni-
versitaire studie willen volgen, zich voor 
te bereiden op de toelatingstest die daar-
voor geldt. De organisatie wil jongeren 
niet alleen economisch zelfstandig ma-
ken: ze brengt ook jongeren met ver-
schillende religieuze achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip 
toeneemt. 
NL31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie 
PG Leeuwarden-Huizum o.v.v. Pakistan 

 

Pastoralia 

Bloemengroet 
Deze week gaat de bloemengroet van 
onze gemeente naar mevrouw W. ten 
Hoeve, Ypk fan der Fearwei 35, 8915 KK 
 
Omzien naar elkaar 
Br. A. van Beilen (Bostulp 25, 8935 PK) 
is inmiddels geopereerd en verblijft nog 
in het MCL. We hopen op verlichting van 
zijn klachten. 
Zr. A. Stevens, Jacob Marisstraat 39, re-
valideert nog in Noorderbreedte, afdeling 
3, kamer 7 (Borniastraat 40, 8934 AD). 
Zr. K. Woudstra, Frans van Mierisstraat 
27, verblijft voorlopig in woonzorgcen-
trum Van Harenshuus, afdeling Witte 
Huus, kamer 3 aan de Cingel 2 (9076 
DK) in Sint Annaparochie.  
 
 Ik zou even bij je willen zijn; 

ik zou alleen je hand vast houden 
Als we zo samen zwijgen zouden 
dan deelden we verdriet en pijn, 
en wat ik niet in woorden zei 
dat bad ik voor allebei. 

 

aGenDa 

►zo 5 februari 9.30u 
Alie Brouwer-Meindertsma 
►ma 6 februari 19.00 uur 
Gebedsuurtje 
►do 9 februari 19.30 uur 
Gemeente Groei Groep 
►zo 12 februari 9.30 uur 
Ds. Peter Elzinga mmv Spirit 
►di 14 februari 19.30u 
Bijbelkring Israël 
►wo 15 februari 10.00u 
Koffieochtend 
 
Voor wat later in de tijd: 
►wo 15 maart 17.30u 
Snertavond 
►do 23 maart 19.30u 
Gezellige wijkavond 

►do 30 maart 19.30u 
Israëlavond met ds. Kees Kant 
 

WijknieuWs 

Gift 
Via Anne Sjoerd Bakker ontvingen wij 
een gift van een gemeentelid, die ano-
niem wil blijven ter hoogte van € 50 te 
verdelen onder de diaconie: € 20, de 
NBG: € 20 en de wijkkas: € 10. Heel har-
telijk dank hiervoor. 
 
Gebedsuur 
Een aantal gemeenteleden van onze 
kerk komt iedere eerste maandag van de 
maand bij elkaar om te bidden. 
Wij geloven in de kracht en de noodzaak 
van gebed en bidden voor de kerk dicht-
bij,  ver weg en voor de wereld. 
Ook bidden we speciaal voor onze zie-
ken en voor hen die het moeilijk hebben. 
Wilt u zelf ook een persoonlijk gebeds-
punt aangeven, dat kan, waarvoor we 
dan ook zullen bidden. 
U bent natuurlijk ook van harte welkom. 
Het eerstvolgende gebedsmoment is a.s. 
maandag 6 februari. We beginnen om 
19.00 uur. 
Attje Krol en Harm Seinen 
 
Preekvoorbereiding en nabespreking 
Dit is uw/jouw kans om zelf eens te erva-
ren wat er allemaal komt kijken bij het 
voorbereiden van een preek! Samen 
gaan we een preek voorbereiden. Hoe 
doe je dat, welke boodschap wil je mee-
geven, Hoe kies je de inhoud en struc-
tuur van een preek? Wat we samen ont-
dekken gaat ook mee in de preek, die ik 
zal houden. Daarna natuurlijk een nabe-
spreking… hoe is het overgekomen? 
We komen 2 keer bij elkaar ter voorbe-
reiding van de dienst op 19 februari 
2023: Woensdag 8 en woensdag 15 fe-
bruari, van 19.30-20.00 in de pastorie 
aan de Ried 2. Het werkt het beste wan-
neer de groep niet groter is dan 6-8 men-
sen, dus geef u snel op wanneer u be-
langstelling hebt. 
ds. Inge de Rouwe 
freulezon@gmail.com  
 
De Bijbel in drie jaar 
Deze week lezen we Handelingen 10-16. 
 
Uit de kerkenraadsvergadering  
van 1 februari 2023 
De voorzitter, de heer Menne Pieter Brou-
wer, opent de vergadering en heet allen 
welkom. We stellen de agenda vast en 
starten de vergadering met gesprek aan 
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de hand van het boekje “Ruimte voor de 
Geest” en de Bijbeltekst uit 1 Koningen 
19:8. We denken inspirerend na over de 
woestijnperiode van Elia, die door God 
wordt uitgenodigd om terug te gaan naar 
de basis, de Horeb. Ook wij kunnen ons 
de vraag stellen: waar gaat het nu eigenlijk 
om in mijn leven, wat is de basis van mijn 
leven met God, wat is de basis van het ge-
meente-zijn? Dit teruggaan naar de basis 
kan weer nieuwe moed en inspiratie ge-
ven. Na een halfuurtje sluiten we het be-
zinningsonderwerp af en gaat de voorzit-
ter ons voor in gebed. 
Ons volgende agendapunt is het bespre-
ken van de verantwoording wijkkas over 
het afgelopen jaar. De heer G. Plantinga is 
hierbij aanwezig om toelichting te geven 
en vragen te beantwoorden. Onder dank-
zegging wordt aan de wijkkasbeheerders 
decharge verleend.  
Daarna worden de notulen van de verga-
dering van 11 januari doorgenomen en 
vastgesteld. We bespreken de afhande-
ling van de punten van de actielijst en de 
ingekomen post.  
Het volgende agendapunt is het bespre-
ken van de vacatures. Het is verheugend 
dat mevrouw H. Stam de website gaat bij-
houden en dat er wordt gewerkt aan de 
vorming van een klein team, dat bij toer-
beurt de opmaak van de wekelijkse 
nieuwsbrief gaat verzorgen. De gemeente 
is gevraagd namen in te dienen voor 
ambtsdragers; de gemeenteleden die ge-
noemd zijn zullen worden bezocht door 
een van de kerkenraadsleden. 
De adressen van de (toekomstige) bewo-
ners van de nieuwbouwwijk Middelsee 
zullen worden ondergebracht in de kaar-
tenbak van onze wijkgemeente. Gezien 
de mensen en de middelen die tot onze 
beschikking staan, is indertijd besloten om 
deze wijk passief te ontvangen. We be-
spreken wat er mogelijk is om toch enige 
actie te ondernemen richting de kerkelijke 
leden, die zich vestigen in de wijk Middel-
see. Het is ons streven om de nieuwe ge-
meenteleden in deze wijk ons 

gebruikelijke welkomstpakketje te bezor-
gen en te zijner tijd een groepsbijeen-
komst te organiseren.  
Er is aandacht voor het wel en wee in onze 
wijkgemeente, we leven mee met onze 
jonge en oudere gemeenteleden. We blik-
ken terug op de diensten en activiteiten 
van de afgelopen periode, genoemd wor-
den ondermeer de mooie gezinsdienst, de 
bijzondere gebedsavond en gezellige 
stamppotavond. We bespreken ideeën 
voor de gemeenteavond, die op 23 maart 
wordt gehouden.  
Dan volgen de mededelingen en be-
spreekpunten van de afgevaardigden van 
de Algemene Kerkenraad, het College 
van Kerkrentmeesters en het College van 
Diakenen. De kindernevendienst volgt dit 
jaar het paasproject: “Verander je mee?”, 
dit start op 26 februari. 
Bij de rondvraag komen nog een paar 
praktische punten aan de orde. 
Daarna wordt de vergadering door me-
vrouw Hilde van Marrum gesloten met het 
lezen van een gedichtje over ‘loslaten’, dat 
hieronder staat afgedrukt.  
De voorzitter bedankt een ieder voor de 
aanwezigheid en wenst ons wel thuis. 
 
Anke Andrae-Siedsma 
notulist 
 
Twee dozen 
Ik heb twee dozen in mijn handen die 
God mij toevertrouwde.  
Hij zei: ‘Doe al je zorgen in de zwarte en 
al je vreugde in de gouden’.  
Ik deed wat Hij zei: ik stopte mijn vreugde 
in de ene en mijn zorgen in de andere 
doos.  
Maar hoewel de gouden met de dag 
zwaarder werd, leek er met de zwarte 
wel iets loos.  
Hij werd maar niet zwaarder en toen ik 
hem nader bekeek,  
zag ik onder in die doos drie gaten waar-
langs mijn zorgen verdwenen, zo bleek.  
Ik toonde de gaten aan God en vroeg: 
‘Waar zouden toch mijn zorgen zijn?’  

Hij lachte vriendelijk en zei: ‘Mijn kind, 
die zijn bij Mij.’  
Ik vroeg: ‘Waarom gaf U mij die dozen, 
Heer, waarom de gouden en de zwarte 
met de gaten?’  
‘De gouden, mijn kind, is om je zegenin-
gen te tellen,  
De zwarte is bedoeld om los te laten’. 
 
  

berichten 

 

 
 
Heel veel dank  
Nogmaals dank aan alle gemeenteleden 
die de afgelopen twee weken weer hard 
aan het werk geweest zijn om de actie 
kerkbalans mogelijk te maken.  
Hieronder een foto waarop u kon zien 
hoe gezellig het was bij het inleveren van 
de envelopjes in de Kurioskerk, waarbij 
kerkrentmeester Bert Posthumus de 
gastheer was en rijkelijk lekkere gevulde 
koeken presenteerde! 
 

 
 
 
 
 

 


