
       
NIEUWSBRIEF november 2021 

Geachte leden, 

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 30 november 2021 in het 

kerkelijk centrum “De Oase”, Weideflora 142 te Leeuwarden. 

Tijd: 14.30 uur- 16.30 uur.  *** Neem s.v.p. uw coronatoegangsbewijs mee! 

AGENDA : 

        

1. Opening door voorzitter Gerrit Krol  

 

2. Zingen:  Lied 208 uit de bundel ‘Tussentijds’ 

Door de wereld gaat een woord  Door de wereld klinkt een lied 

en het drijft de mensen voort:   tegen angsten en verdriet, 

‘Zet uw tent op, ga op reis   tegen onrecht, tegen dwang 

naar het land dat Ik u wijs.’   richten pelgrims hun gezang. 

Here God, wij zijn vervreemden   Here God, wij zijn vervreemden 

Breng ons saam met uw ontheemden  Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem   naar het nieuw Jeruzalem. 

 

3. Vaststellen van het verslag van de bijeenkomst van 26 oktober  

     + Mededelingen door het bestuur + Rondvraag. 

 

4.Pauze … koffie/thee 

 

5.Lezing door Ehsan Momenzadah over zijn moeizame vlucht uit Afganistan en hoe hij in Nederland  

   een sportschool heeft opgebouwd waar o.a. asielkinderen leren sterk en weerbaar te worden om  

   een positief leven op te kunnen bouwen in hun nieuwe vaderland. 

 

6.Slotlied: Gezang 488 B uit het Liedboek voor de Kerken 

Zolang er mensen zijn op aarde,  Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang de  aarde vruchten geeft,  zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zijt Gij ons aller Vader,   zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U voor al wat leeft.   wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Bij de uitgang wordt de novembercollecte gehouden voor Lief & Leed. 

 

De Adventsviering is vastgesteld op woensdag 15 december a.s. in de vernieuwde kerkzaal van de 

Kurioskerk. Aanvang : 14.30 uur.   

Medewerking wordt verleend door harpiste Regina Ederveen + leden van het bestuur. 
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