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    Protestantse Wijkgemeente 
     Leeuwarden-Huizum-Oost 

 

Zondagsbrief 

12 januari 2020  

 
 

Ouderling van dienst: mevr. M. Koornstra 
Intocht en aanroeping: dhr. T. Posthuma 
Voorganger: ds. E. van ’t Slot, Zwolle 
Diaken van dienst: dhr. G.L. Spoelstra 
Muziek: dhr. H. Visser 
Koster: fam. Koerts 
 

Intocht 

 

De kerkenraad komt binnen, welkom 
De paaskaars wordt aangestoken -STILTE- 
 

We beginnen deze viering nu in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest. AMEN   

                        We gaan staan 
Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
 
Drempelgebed 
L:  Eeuwige God, wij staan hier voor U, met ons geloof en onze twijfel,  
     met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.  
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G:  HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE  
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN. 

 

Intochtslied, we zingen: Psalm 46 : 2 
  Hierna gaan we zitten 

Dienst van de aanroeping 

 

Smeekgebed, uitlopend op: 
Vg: bidden wij allen tezamen:   
Gem: HEER, ONTFERM U 
Vg: en laat ons roepen U bereiken  
Gem: AMEN 
 

Glorialied, we zingen: lied 518 : 1 
 

Dienst van de Schriften 

 

Groet: Vg.: De HEER zij met u 
Gem.: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Eerste Schriftlezing: Psalm 82 
We zingen: Psalm 82 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 3 : 13 -17 
We zingen: lied 522 : 1, 3  
 

Overdenking 
Stilte 
We zingen: lied 538 : 2, 4 
 

Dienst van de gaven 

 

Mededelingen door de diaken van dienst 
Inzameling van de gaven 
 

Berichten van overlijden, we zingen lied 23b : 1, 5 
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Gebeden; we eindigen met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw 
wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Dienst van de zending 

 

Slotlied, we zingen: lied 526 : 2, 4 
 

Zending en zegen 

 
 

MEDEDELINGEN 
 

Diaconale collecte 19 januari 
Siyakha Day Care is een kinderopvang in een sloppenwijk in East 
London (Zuid-Afrika). Familie van een gemeentelid werkt er. Gevraagd is 
om steun. 
 
Amnesty 19 januari 
Volgende week is Amnesty weer aanwezig. 
 
Eetcafé 
Het eerst volgend eetcafë is op woensdag 15 januari. 
De inloop is vanaf 17.30 uur 
 
Diaconie Leeuwarden-Huizum: Vakanties met aandacht. 
U kunt zich via de Diaconie aanmelden voor een geheel verzorgde 
vakantie in Nieuw Hydepark in Doorn. Er zijn twee mogelijkheden: 
(1) in juli en augustus 2020. De kosten voor een eenpersoonskamer zijn 
€815 per week, maar u kunt een tegemoetkoming krijgen (zie onder)  
Voor deze vakantie graag aanmelden voor 31 januari dit in verband met de 
beperkte ruimte van beschikbare kamers in de maanden juli en augustus. 



4 
 

(2) de Fryske fakansje wike, een vakantieweek ‘in Friese sfeer’. De locatie 
is ook “Nieuw Hydepark”,  maar dan in “Paviljoen Roosevelt”. Deze 
vakantie – in september, de exacte datum volgt - is bestemd voor mensen 
met een beperking. Aanmelden voor deze vakantie kan tot 31 maart 2020.  
Mensen met een minimum inkomen kunnen een beroep doen op het 
vakantiefonds. Een aantal zorgverzekeraars verleent daarnaast een 
tegemoetkoming in de kosten voor aangepaste vakanties. Ook vergoeden 
veel zorgverzekeraars vervangende mantelzorg. Neem dus contact op met 
uw zorgverzekeraar om te vragen of een tegemoetkoming mogelijk is. 
Het vervoer van en naar uw vakantiebestemming, wordt verzorgd door de 
diaconie.   
U kunt zich voor beide vakanties aanmelden bij:  
Seppie Elgersma tel. 0582881380 (Oase). f.elgersma1@chello.nl 
 

 “Dwars door de Bijbel”, voorstelling van Kees Posthumus  
Oase, zondag 19 januari, 15.00 uur. Toegang: gratis  
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar 
Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen 
en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij 
vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. 
Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans 
het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan 
het denken zetten. 
De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en 
wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een 
uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. 
De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in 
Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.  
Aanmelding: dreudec@gmail.com of  058-2801387 
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