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Religieus ‐ sociale kaart
Gemeenten weten vaak niet welke maatschappelijke activiteiten kerken en andere religieuze instellingen
ontplooien. Een religieus sociale kaart brengt daar verandering in.
Wanneer je kijkt naar de betekenis van religieuze organisaties voor de lokale samenleving, dan zie je dat die
betekenis vijftig jaar geleden evident was en overal waarneembaar. Religieuzen werkten bijvoorbeeld in
scholen, ziekenhuizen en oudereninstellingen en gemeenteleden en parochianen zetten zich via de diaconie en
liefdadigheidsinstelling in voor de armenzorg. Zij deden werk dat in die tijd niet of onvoldoende door de
overheid werd gedaan. In de loop van de laatste vijftig jaar is de kerk in het maatschappelijk veld veel minder
zichtbaar geworden.
Door verbetering van het sociale beleid van de overheid is het werk van religieuzen en kerkelijke instellingen
grotendeels overgenomen door de staat. Tegelijk is het aantal religieuzen afgenomen en zijn kerken kleiner en
minder zichtbaar geworden.
De scheiding tussen kerk en staat zorgt er voor dat kerk en overheid weinig contact met elkaar hebben, terwijl
bijvoorbeeld de WMO een goede reden vormt om dat contact ook wat te intensiveren.
Dan is er ook nog het belang om via religieuze organisaties migrantengroepen beter te kunnen bereiken. De
kloof is best groot, en religieuze organisaties zijn moeilijk toegankelijk voor mensen die de weg niet weten.
Daarom zijn wij als ChristenUnie aan de slag gaan met de productie van een religieus‐ sociale kaart van de
gemeente, een overzicht van alle religieuze organisaties, hun activiteiten en hun contactpersonen.
De religieuze instellingen houden zich ondermeer bezig met pastorale activiteiten en jeugdwerk. Ze bereiken
de meeste mensen met culturele activiteiten, van jeugdsoos tot
Wandeltocht, schilderworkshop
en van een jaarlijkse bazaar tot een tentoonstelling. Vaak wordt gedacht dat die activiteiten georganiseerd
moeten worden door een gering aantal vrijwilligers. Dat blijkt doorgaans alleszins mee te vallen. Het beeld is
totaal niet somber, er zijn doorgaans genoeg vrijwilligers en die zijn voldoende geschoold. En aan hen kan ook
de gemeente Leeuwarden nog wat hebben. Voor de gemeente is het interessant om te weten dat religieuze
instellingen goed georganiseerd zijn en dat er goed functionerende groepen vrijwilligers rondlopen. wij willen
de gemeente Leeuwarden aanraden om meer te doen met de maatschappelijke mogelijkheden van
religieuze instellingen, en daarom hebben wij deze religieus sociale kaart gemaakt
Addy Stoker
ChristenUnie fractie Leeuwarden.

Inhoud;
PKN ‐ Protestantse Kerk Nederland
Protestantse gemeente te Goutum c.a.
Wijkpastoraat
Predikant; ds. R. Reitsma, Haven 35, 9084 BX tel. 2803557, email: errer@hetnet.nl
Kerkenraad
Voorzitter: J. van Dijk, de Lits 17 , 8939 BX Leeuwarden, tel. 2138456
Secretaris: mw. M.C. Keijzer‐ Van der Stoel en dhr. P. Keijzer, Het Var 3, 8939 BH Leeuwarden. Tel. 2890134,
e‐mail sowgoutum@zonnet.nl
Koster; dhr. S. Hartkamp, Buorren 19, 9084 BB tel. 2883332
Andere informatie
College van kerkrentmeesters: dhr. B van Akker, De Tjonger 8, 8939 BV Leeuwarden. Tel. 2883222
Bankrekening nr. 335422845 t.n.v. Prot.gem. Goutum c.a.
Diakonie; mw. J.Willemsen‐ Hildebrand, De Wymerts 12, 8939 AN Leeuwarden.
Kerkelijk bureau; adres; dhr. S. Knobbe, de Tolve 13, 9084 BE tel.2883233, e‐mail: sowgoutum@zonnet.nl
Protestantse gemeente Leeuwarden i.o.
Kerkelijk bureau; adres; Bij de Put 17, 8911`GE Leeuwarden. Tel. 058‐ 2124243, Fax: 058‐ 2153953
e‐mail; info@kerkelijkburo.nl
Het kerkelijk bureau is geopend op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur.
www.kerkelijkburo.nl
Algemene kerkenraad
Voorzitter: A. Spies
Secretariaat; mevr.P. Meijer‐ Torenstra
Postadres: Bij de Put 17, 8911 GE email; info@kerkelijkburo.nl
College van Diakenen
Voorzitter: H. Schukken
Secretariaat; J. Plat
Postadres; J.J.Hofleane 93, 8915 HS
e‐mail; diaconieleeuwarden@gmail.com
bank; 677861346 (geref.)
postbank; 969409 (geref.)
postbank; 844806 (herv.)
college van Kerkrentmeesters
voorzitters
K. Visser ( geref.)
G. Bloemhof ( herv.)
Secretariaat:
Mevr. A. Visser ( geref.)
Mevr. A. Meindertsma ( herv.)
Postadres; en e‐mail : zie kerkelijk bureau
Bank. 677862164 (geref.)
Postbank; 952148 (geref.)
Postbank; 877243 (herv.)
Jeugd en jongerenraad ( JJR)
Website: www.jeugdkerk.nl
Bank: 296627232

ZWO
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Betreft:Pelikaankerk, Fenix/Goede Herder, Adelaar‐Regenboog
Voorzitter: mevr. E.Halma‐ Bouius
Secretaris: mevr. A.Hettema‐ Visser,
Sweelinckstr.15, 8916 GN, TEL. 2139708
e‐mail: anneke.hettema@hetnet.nl
postbank: 969946, bank: 580353176
bijbeltelefoon
bleeklaan 57, 8921 GX, tel. 058‐ 2153000
postbank 894455
evangelisatie‐ en zendingscommissie
postbank 952148, bank; 677862164
beide t.n.v. kashouder Geref.kerk
beheer gebouwen
adelaar‐ Fenix‐Pelikaan‐ grote Kerk
R. Tigchelaar, tel. 2128313
De Open Hof. De Schakel:
J. Willemsma tel. 2128313
Koepelkerk
Joh. Hettema, tel. 2128559
Wijkgemeenten
Rondom de Grote Kerk
Vervanging wijkpredikant: Mv. Beeke, Hurdegaryp, tel. 511`‐ 476466
Beheerkerkgebouwen; tel.2128313
Kerkenraad; Peter Visser, Emmakade 95, 8921 AH, tel. 2126922
Postadres; postbus 2589, 8901 AB
Andere informatie
Postbanknummer. Van de wijk; 1008868
Website; www.grotekerkleeuwarden.nl

Activiteiten/ gebruik;
De Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden
Is de oudste en bouwkundig belangrijkste kerk van Leeuwarden. Al meer dan zeven eeuwen lang ontmoet men
elkaar in dit indrukwekkende monument. Bij binnenkomst verrast de fraaie inrichting met de eeuwenoude
elementen, zoals de graven voor de Friese Nassau’s in het koor, de 17 e‐ eeuwse preekstoel en het beroemde
Mullerorgel uit 1724‐1727.
De Grote Kerk is nog altijd als kerk in gebruik. Iedere zondagmorgen is er een eredienst om 10.00 uur. Elke
eerste zondag van de maand wordt er om 19.00 uur een cantatedienst ( met uitzondering van de maanden juli
en augustus) gehouden.
De Grote of Jacobijnerkerk wordt gebruikt voor uiteenlopende activiteiten zoals congressen, concerten,
symposia, vergaderingen, lezingen, en feesten. De uitzonderlijk sfeervolle en flexibel in te delen ruimte samen
met de aanwezige bijruimtes maken de Grote of Jacobijnerkerk een buitengewoon aantrekkelijke locatie voor
evenementen van verschillend formaat.

Oorspronkelijk behoorde de Grote Kerk bij het kloostercomplex van de Dominicanen of Predikheren. Een deel
van de oude kloosterkerk met daarin prachtige kloostergangen is intact gebleven. In de loop der jaren heeft het
oude kloostercomplex vele functies gehad. Onder meer heeft het gediend als kosterswoning, vandaar de naam
Kosterij.
Bij de kosterij hoort een verassend mooie kloostertuin die alleen van binnenuit te bewonderen is. Veel
bruisparen hebben hier de mooiste foto’s van hun trouwreportage laten maken.
De kloostertuin, ooit aangelegd als kruidentuin, is dertig jaar geleden opnieuw ingericht en in oude luister
hersteld.
De Kosterij biedt plaats aan circa 80 personen met faciliteiten voor mindervaliden.
Sinds de in 1978 voltooide restauratie van het orgel is het in de maanden juli en augustus te beluisteren in twee
series; de woensdagavondserie met concerten die ongeveer een uur duren ( aanvang 20.00 uur) en de pauze
concerten die een half uur duren ( aanvang 12.30 uur).
Kerk en kunst; ook zijn er regelmatig Exposities in de kerk.
Koepelkerk
Vredeman de Vriesstraat 24a, 8921 BT Leeuwaren tel. 058‐ 8446765
Wijkpredikant; ds. Alfons van Vliet, Groningerstraatweg 36, 8921 TR Leeuwarden, tel. 058‐8446765. email;
alfonsvanvliet@koepelkerk.nl
Wijkkerkenraad;
Voorzitter. Dhr. P. Lemstra, W. Lodewijkstraat 37 8933 BH Leeuwarden, tel. 058‐2136528
Secretaris; dhr. E. vd. Meer, Goslingastate 21, 8926 PM Leeuwarden, tel. 058‐ 2673353
Bankreknr.
Wijkkas, Koepelkerkwijk 297170503
Website
www.koepelkerk.nl
activiteiten;
Interkerkelijke Jeugdkerk “Brug”
“Brug” is voortgekomen vanuit het “voorgangersoverleg”, een groep van een aantal voorgangers en
predikanten in onze stad die regelmatig bij elkaar komt om met en voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen
en zo te werken aan een grotere eenheid.
Pelikaankerk
Kerkgebouw; Pelikaanstraat 10, 8916 AE Leeuwarden tel. 2121391,
Wijkpastoraat
Wijkpredikant; ds. C.J. van den Beukel, Mr. P. J. Troelstraweg 67, 8916 CM, tel. 2574727
Telefonisch bereikbaar: ma, wo en vr van 8.45 tot 09.15uur e‐mail; cjvdbeukel@pelikaankerk.nl
Contactpersoon pastoraat: T. de Graaf‐Idsinga, Lijsterstraat 90, 8917 EC, tel. 2133385
e‐mail: tjitsdegraaf@tiscali.nl
wijkkerkenraad
voorzitter: R. Wijmenga, Bildtsestraat 52, 8913 EJ tel. 2151172, e‐mail: roland@wijmenga.com
scriba: D. Slager, N. Beetsstraat 6, 8914 AR tel. 2136229, e‐mail: mereheim@planet.nl
informatie financieel;
wijkkas: Giro 8198592 t.n.v. wijkkas Pelikaankerk
Kiev project: Giro 4847227 t.n.v. Kiev‐on‐line project
Website
http:// www.pelikaankerk.nl

projecten/ activiteiten;
de pelikaankerk organiseert regelmatig “sing in” zangdiensten, voor iedereen. Ook is er Rock Solid, voor
jongeren uit groep 8 van de basisschool. Elke veertien dagen op zaterdagavond vindt er een spetterend
programma plaats waarbij jongeren van harte welkom zijn.
Ook is er zo nu en dan een tentoonstelling, en bestaat er het project fietsen voor Kiev.
Verdere activiteiten:
• alpha cursus
• bejaarden sociëteit in het Roekennest
• cantorij
• gespreksgroepen
• hobby en geloof
• leerhuizen en cursussen
• organiseren van musicals.
Fenix/ Goede Herder
Kerkgebouw: Fenix, Valeriusstraat 21 8915 AC Leeuwarden tel. 2122665
Wijkpastoraat
Wijkpredikanten:
Ds. H. Hiddink, Mr P.J. Troelstraweg 174, 8919 AD, tel. 2660463 e‐mail; hhiddink@chello.nl
Ds. R.E. Nummerdor, Leeuwerikstraat 14, 8917 EG, tel.2125133 e‐mail: reiniernummerdor@tiscali.nl
Wijkkerkenraad
Voorzitters: P. Feenstra en F. Jagersma‐ Rooks
Scriba: I. Brinkman‐la Roi, J. Brouwerwei 19, 8915 KB. Tel. 2125202 e‐mail; fenixgoedeherderwijk@hetnet.nl
Informatie financieel
Banknummers wijkkas: postbank 6018692 ABN; 557182875 t.n.v. wijkkas fenix/Goede Herder.
Rondom De Open Hof
De Open Hof
inl. goudenregenstraat 77, 8922 CP Leeuwarden tel. 058‐ 2671110
www.de‐openhof.nl
Wijkpredikant
Ds. J.G. Kemperman, Groningerstraatweg 41, 8922 EZ, tel. 2123162. Telefonisch bereikbaar bij voorkeur op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 uur en 13.30 uur
Kerkelijk werker
Anja Bakker‐ Schuurman, Hanenburg 13, 8926 KT Leeuwarden. 058‐ 2671016
Wijkkerkenraad
Voorzitter; W. Roerdink, Groningerstraatweg 212, 8921 TX tel. 2661746
Scriba: S.R. Timmermans, p/a Goudenregenstraat 34, 8922 CR Leeuwarden, E‐ mail; wtimmermans@hetnet.nl
tel. 2665710
Koster
J. Willemsma, tel. 2671110
Informatie financieel
Gironummer wijkkas 9398350 ten name van Protestantse Wijkgemeente Rondom de Open Hof.
Gironummer Granny project: 3400675 ten name van Prot.Wijkgemeente. Rondom de Open Hof inz. Granny‐
project
Adelaar‐ Regenboog

De Jokse 17 , 8918 GL leeuwarden tel. 058‐ 2660154
Wijkpastoraat
Wijkpredikant:
Ds. A.M. Roest, Troelstrapark 26, 8918MA, tel. 2673450, e‐mail; aroest@wanadoo.nl
Kerkelijk werker:
Mw. A. Veninga‐v.d.Veen, werktijden; maandag t/m woensdag. Bereikbaar op tel.nr. 2667368 of via voicemail.
E‐ mail :
Aukje_ veninga@hotmail.com
Wijkkerkenraad
Voorzitter: C. Fennema, tel. 2660532
Scriba: J. Spits, tel. 2662045 e‐mail: jhspits@hetnet.nl postadres De Jokse 17, 8918 GL
Wijkraad van diakenen
Voorzitter: J. Spoelstra, tel. 2665668, e‐mail: spoel101@versatel.nl
Wijkraad van kerkrentmeesters
Voorzitter: A. Wilbrink, tel. 2662988
Informatie financieel
Banknummers. Wijkkas: giro: 72.27.720, bank: 29.71.73.219 t.n.v. wijkgemeente Adelaar/ Regenboog.
Beheer
Beheer kerkgebouwen: tel. 2128313
Adelaarkerk; tel. 2660154
Camminghaburen
De Schakel Havingastate 7 8925 AZ Leeuwarden
Beroepskrachten
Ds. Helmer le Cointre, Taniaburg 47, 8926 LW, Tel. 2675825, e‐mail: hlecoin@tiscali.nl op werkdagen
doorgaans bereikbaar rond 17.00 uur.
Secretariële ondersteuning
Bep Bourgonje, tel. 2674275, e‐mail: e.f.bourgonje@planet.nl
Da.Sita Hofstra, Idzerdastins 127, 8923 AG, tel. 2660075 e‐mail: saf.hofstra@tiscali.nl
Doorgaans bereikbaar op maandag‐ dinsdag en vrijdagmorgen.
Secretariële ondersteuning
Djoeke Douma Lieuwenburg 72, tel. 2660843
Kerkmusicus Marcus Veenstra, tel. 8446064
Kerkenraad
Voorzitter; Jan de Haan, Harstastate 37, tel. 2675374
Scriba; vacant
Postadres; Melkemastate 8, 8925 HR Leeuwarden
Informatie financieel
Giro wijkkas; postgiro 3449703
Website
www.sow‐camminghaburen.nl
activiteiten;
naast de reguliere kerkdiensten is er momenteel in de Schakel een aantal avondgebeden in de stijl van de
gemeenschap van Iona. Hun liederen en gebeden zijn “down to earth” en zijn krachtig door hun eenvoud.
Iedereen die geïnteresseerd is in deze spiritualiteit is welkom. De liederen en gebeden zijn in het Engels.

Gespreksgroep geloofsopvoeding bij jonge kinderen
Verder is er een gespreksgroep geloofsopvoeding jonge kinderen van ouders met jonge kinderen.
Bezoekgroep bijzonder pastoraat
Medewerkers van deze bezoekgroep besteden gericht zorg en aandacht aan mensen die dat nodig hebben in
Camminghaburen. Dit kunnen volwassenen zijn of gezinnen die om uiteenlopende redenen zorg wensen.
Iemand die begeleiding wenst kan dit kenbaar maken bij de predikant of coördinator. Ook kan iemand door een
familielid of contactpersoon worden aangemeld.
Marja Kiers tel. 2675134 marja@jachtholland.nl
Bezoekgroep ouderen
Iedere oudere, die behoefte heeft aan contact met iemand vanuit de kerk kan een beroep doen op de
bezoekgroep ouderen. Er zijn nu ongeveer 15 mensen, die regelmatig ouder wordende mensen opzoeken.
Veertien vrouwen en een man. Ze doen dat met plezier en toewijding.
Lucie Tuininga, tel. 2662764. l.tuininga@planet.nl
Jeugddiaconaat
Wereldwinkel
Iedere eerste zondag van de maand worden na de kerkdienst in De Schakel door jongeren producten uit de
wereldwinkel verkocht.
Amnesty International
Iedere derde zondag van de maand vragen jongeren aandacht voor het werk van AI, na de kerkdienst in de
Schakel kunnen voorbeeldbrieven van AI worden gekocht. In deze brieven wordt de bezorgdheid geuit over
politieke gevangenen in een bepaald land. Een brief kan worden overgeschreven en verzonden in bijbehorende
luchtpost envelop.
Jeugd en jongerenpastoraat
Deze groep wil de jongeren extra aandacht geven bij bijzondere gebeurtenissen en situaties in hun leven en zij
wil continu oog blijven houden voor jongeren in hun leefsituatie. De groep richt zich op alle kinderen, tieners,
jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 25 jaar. Voor een eenmalig of wat langer durend
persoonlijk contact kan contact worden opgenomen met: ds. Helmer le Cointre
Clubwerk
Een knutselclub voor kinderen van de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs met activiteiten die aansluiten bij de
leef‐ en belevingswereld van de kinderen. De club is een keer in de veertien dagen in De Schakel. Voor meer
informatie; Marja Hettema, telefoon 2676080
Tienerdiensten
Elke tweede zondag van de maand is er een tienerdienst in de Dr.Algraschool voor alle tieners vanaf de
brugklas. In deze tienerdiensten willen men met tieners bezig zijn met geloven en zingeving aansluiten bij hun
leef en belevingswereld. Tevens bieden deze diensten tieners de mogelijkheid om te komen tot het ervaren van
het eigen geloof. De diensten beginnen om 10.00 uur. Margriet Visser, telefoon 2668326 m.visser23@chello
Get! Together voor jongeren van 15‐ 25 jaar
Vanaf 12.00 uur is er inloop met koffie en ( tegen een kleine vergoeding) broodjes. Rond half 1 begint het met
Get! To Gether en wordt door de jongeren zelf deze activiteit georganiseerd en uitgewerkt. Men werkt altijd
naar aanleiding van een thema. Soms vragen ze een gast om iets te vertellen of kijken ze een stuk DVD. Ze
hebben discussie, praten over geloof en andere dingen die ze bezig houden en luisteren naar muziek. Het
belangrijkste is “niets moet, bijna alles mag”. Motto is; Met elkaar.
Get! Together vindt een keer in de maand plaats in de soosruimte van De Schakel en natuurlijk is iedereen
welkom om een keer te komen kijken kof te helpen organiseren! Vragen? Bel of mail gerust met; Pauline,
telefoon 06‐14595333. liefslien@hotmail.com
Open maaltijden
Elke tweede woensdag van de maand in De Schakel.

De kosten zijn 3 euro, opgave voor de maaltijd bij meverouw W. Twijnstra, tel. 2675216
Men dient zich iedere maand opnieuw op te geven,
Wandelingen
Regelmatig worden er wandelingen georganiseerd, de start is dan bij De Schakel.
Opgave bij Tilly van der Snee, tel. 2675771 in verband met vervoer naar een mooi wandelgebied in de
omgeving.
Protestantse gemeente te Leeuwarden‐ Huizum
Algemene kerkenraad
Preses (wnd): Lieme G. Wijma, Gerard Terborchstraat 5, tel. 2137801, e‐ mail: lieme.corrie@hetnet.nl
Scriba: Fre Eggen, Vincent van Goghstraat 20, 8932 LH, tel. 2136810
e‐mail: f.eggen@chello.nl
postadres AK: kerkelijk bureau, Jozef Israelsstraat 1a, 8932 HT
college van kerkrentmeesters
voorzitter; Mient Veenstra, Middelzeelaan 46, 8931 AK, tel. 2884313, e‐mail; mient.veenstra@planet.nl
postadres; CvK: p/a Kerkelijk bureau: J. Israelsstraat 1a, 8932 HT, tel. 2127117, e‐mail; huizum@kerkelijkburo.nl
tot nadere wijziging gelden nog de “oude”girobankrek.nrs:
Herv. Gem.: postbanknr. 885707, Frieslandbanknr. 296117846
Commissie van Beheer: Postbank 818236, Frieslandbanknr. 298080168 t.n.v. Commissie Kerkelijke Bijdragen
postadres: mw. G. Nuys‐Louws, Sleutelbloem 6, 8935 RP, tel. 2881012
College van Diakenen
Voorzitter: Annie Plantinga‐ Hoekstra, Anton Mauvestraat 8, 8932 KH, tel. 2129832, e‐mail:
g.plantinga46@chello.nl
Secretaris: Alida Wiersma, Curaçaostraat 121 B, 8931 CR, tel. 2880166, e‐mail: awiersma1@msn.com
Postbanknr. 849376
Activiteit; Malawi werkgroep
Wijkgemeenten
Kapel‐ Schrans
Wijkpastoraat
Wijkpredikant: ds. H.M. Jansen, Gymansiumstraat 38, 8932 GW, tel. 2129976, e‐mail; hmjansen@hetnet.nl
Scriba; dhr.G.A. Yska, Griene Daam 11, 9084 DG, Goutum, tel. 2887532, e‐mail: yska@kpnplanet.nl
Andere informatie
Koster: fam. De Boer Canadezenlaan 340, 8923 AB, tel. 058‐ 2674674 of 0612253161
e‐mail; holwerda44@zonnet.nl
wijkkas; postbanknr. 4450329 t.n.v. Kapel‐ Schrans, Carel Fabritiusstraat 31.
Kurioskerk
Wijkpastoraat
Wijkpredikanten: ds. D.G.Posthuma, Ademastrjitte 31, 9251 RB Burgum, tel. 0511‐472554 e‐mail:
d.g.posthuma@zonnet.nl ds. H.A. Klijn, oer de Feart 60, 9084 BR Goutum, tel. 2887439
Wijkkerkenraad
Preses; dhr. A.K. Damstra, kwelderstraat 28, 8931 AZ, tel. 2884434, e‐mail; ak.damstra@ncrvnet.nl
Sciba; dhr.F.Eggen, Vincent van Goghstraat 20, 8932 LH, tel. 2136810, e‐mail; f.eggen@chello.nl
Andere informatie;

Koster: dhr. S. Dijkstra, Frans van Mierisstraat 28, 8932 KT , tel. 2130897
Wijkkas; postbank 2918515, t.n.v. wijkkas Kurioskerk, beheerder dhr. W. Oudendag, Nijlansdyk 77C, 8931 ER,
tel. 2890325
Dorpskerkwijk
Wijkpastoraat
Wijkpredikant; ds. J. Ritsema, Feddemastate 30, (Cammingaburen), 8925 HE, tel. 2661173, e‐mail;
jritsema@telebyte.nl
Wijkkerkenraad
Voorzitter; ds. J. Ritsema ( zie hiervoor)
Scriba; dhr. G.L. Ter Haar, de Boorne 10, 8939 BS, tel. 2881520, e‐mail; leoterhaar@chello.nl
Alg.adjunct; dhr.H.J. de Vries, van Harinxmaplein 139, 8931 DN Leeuwarden, tel. 2882343, e‐mail h.j.de
_vries@hetnet.nl
Koster; mevr.H. Courbois‐Zanen, Hooidollen 386. 8918 JS, tel. 2666012 en 06‐55897309
Oasewijk
Wijkpastoraat
Wijkpredikant: ds.H.A. Klijn, Oer de Feart 60, 9084 BR Goutum, tel. 2887439
Wijkkerkenraad
Voorzitter: Mw. J.van der Weg‐Laverman, Sleutelbloem 62, 8935 RR. Tel. 2882135
Scriba; mw. P. van der Mossel‐ De Boer, Pieter Christiaanstraat 21, 8938 DJ, tel. 288496, e‐mail;
pietydeboer@hotmail.com
Andere informatie;
Koster; mw. H. Kuperus‐Klaver, Raaigras 121, 8935 EX, tel. 2884701
Protestantse Gemeente Goutum ca. Agneskerk
Buorren 23, 9084 BB Goutum inl. Haven 35, 9084 BX Goutum tel. 058‐ 2803557
Protestantse Gemeente te Wirdum e.o.
Hof 14, 9088 AM Wirdum tel. 058‐ 2553059 inlichtingen; T. de Boerstr. 17, 9088 AZ Wirdum.
Protestants Dienstencentrum
Jacob Catsstraat 2, 8913 CM Leeuwarden tel. 058‐ 2948748
e‐mail; info.fryslan@pkn.nl www.fryslan.pkn.nl
Evangelie gemeente De Deur
Kerkgebouw: Zwemmerstraat 10, 8936 AA Leeuwarden, tel. 058‐ 2667455
Inlichtingen: N.Schuitema, Moezel 8, 8939 AL Leeuwarden
e‐mail: nschuitema@filternet.nl
www.dedeurleeuwarden.nl
Activiteiten;
Tienerclub
Elke vrijdag komen de jongeren van de kerk samen, de tienerclub.. er is dan een bijbelstudie, spel of een film.
Ook is men bezig met muziek en drama, ter voorbereiding op Tienerralley’s of optreden in het eigen Music
Centre.
Tienerrally’s
Voor tieners en jeugd van 12‐ 19 jaar zijn er tienerrally’s elke 6 weken komen jongeren uit heel Nederland
samen voor een tienerrally. Deze dag wordt voor en door jongeren georganiseerd.

Zondagschool
Op zondag is er kinderkerk voor de kinderen van 4 t/m 12. de kinderen zingen samen en luisteren naar een
bijbelverhaal en maken een werkje.
Voor groep 1 t/m 4 is de zondagschool s’morgens om 11.00 uur
Voor groep 5 t/m 8 is de zondagschool s’avonds om 18.00 uur
Music Center
Elke zaterdag organiseert men Music Center “One Way”. Dit zijn gezellige avonden waarbij het evangelie in een
modern jasje wordt gestoken en er door middel van muziek, drama e.d. de boodschap wordt uitgedragen.
Regelmatig treden er Gospelbands op.
evangelische gemeente De Salvator
kerkgebouw: Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden, tel. 058‐ 2650093
postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
www.desalvator.nl
inlichtingen; ds. N. Van Amerom, Rontgenstraat 2, 8921 Leeuwarden
e‐mail: n.amerom@hetnet.nl tel. 06‐22424121
activiteiten:
Salvator Kids Praise Band
Salvator Kids PowerTime is een activiteit voor kinderen van groep 1‐ 8 van de basisschool.
Een belangrijk onderdeel is de gezamenlijke zangdienst waar voor op dit moment 38 muzikanten en
geluidstechnici zich enorm inzetten om het voor de kinderen een bijzondere ervaring te laten zijn.
BVH
Bron van Hoop is een supportgroep waarin Jezus centraal staat. Voor mannen en vrouwen die zoeken naar
herstel van hun identiteit en heelheid.
Pastoraat
Bij de Salvator wil men hulp bieden aan een ieder die tot zijn of haar doel wil komen. Het komt meer dan eens
voor dat mensen gebukt gaan onder hun verleden en daardoor het zicht op zichzelf en op God zijn kwijtgeraakt.
Men wil deze mensen een luisterend oor bieden bij het vinden van het doel in hun leven. De pastoraal werkers
bieden hulp bij ondermeer relatieproblemen, depressies en andere levensvragen die zich kunnen voordoen er
wordt ook hulp geboden aan mensen die geen lid zijn van de gemeente. Elke zondagmorgen na afloop van de
kerkdienst is er de mogelijkheid voor gesprekken en gebed.
Van tijd tot tijd worden speciale cursussen gegeven op het gebied van relaties en opvoeding er zijn diverse
herstelgroepen in oprichting voor diverse gebieden.
Heeft iemand meer hulp nodig dan wordt verwezen naar andere hulpverleners.
Tieners;
De jongerenavonden worden gehouden op de zaterdagavond. Vanaf 19.00 uur is het open en is er koffie en thee
in de bovenzaal, tijd om te kletsen, tafeltennis spelen etc. Om 20.00 uur begint men dan met gezamenlijk zingen
onder begeleiding van de eigen jongeren band, de tieners van 12‐ 15 jaar en de jeugd van 16‐ 20 hebben daarna
hun eigen programma.
Artios Bijbelschool
In 2006 is de Artios Bijbelschool van start gegaan deze bijbelschool staat open voor iedereen.
Spaarproject in Kosovo
Als kinderwerk spaart men voor het werk van European Christian Mission in Kosovo.

Pastoral care groepen
Het doel van deze groepen is praten met lotgenoten en het delen van ervaringen.
In acht avonden komen de volgende thema’s aan de orde
Rouwverwerking
Vrouwen in de overgang
Ouders met pubers
Mensen met een ongelovige partner
volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk
kerkgebouw: Achter de Hoven 272, 8933 CX Leeuwarden, tel. 058‐ 2123463
e‐mail: eddy.douma@opstandingskerk.nl
www.opstandingskerk.nl
activiteiten;
voor Jovo’s
Jovo’s staat voor Jong Volwassenen, voor mensen van 21 t/m 29 jaar
Info; Welmoed Lucardie. Tel. 06‐ 29250250
YouMe
1 keer in de twee weken ( op de even weken) komen de tieners ( 12 tot en met 16 jaar) en de jeugd vanaf 17
jaar bij elkaar om leuke dingen te doen zoals tafeltennis, tafelvoetbal, darten etc, ook bijbelstudie, samen
zingen, samen bidden.
Men heeft regelmatig uitjes zoals: EO Ronduitpraise, EO ronduittheater, Different, Pinksterweekend etc.
Kinderdiensten
Voor de kinderen van de basisschool zijn er iedere zondag eigen diensten.
Volle Evangelische Gemeente Perspectief
Kerkgebouw: Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden, tel: 058‐ 2153449
Inlichtingen: F.Pool, Westersingel 8, 8913 CK Leeuwarden, tel: 058‐ 21200727
e‐mail: info@perspectiefleeuwarden.nl
www.perspectiefleeuwarden.nl
activiteiten ;
bidstonden, speciale diensten, creatieve avonden, Alpha‐cursus en nog veel meer.
Vrije Evangelische Gemeente
Inl. Zuidvliet 14, 8921 BK Leeuwarden tel. 058‐ 2121506
Lutherse Gemeente
Kerkgebouw: Nieuwe Oosterstraat 2830, 8911 KN Leeuwarden tel. 058‐ 2121414
Inlichtingen: Mw. Ds. A.E. Reichman‐Scheffer, Boskloane 10, 9255 JH Tytsjerk,
Tel. 0511‐431506 e‐mail; a.e.reichman@zonnet.nl
www.frieselutheranen.nl .
activiteiten;
Kinderkerk
Muziekuitvoeringen
Lezingen
Activiteiten rondom het thema; modern geloven
Pelgrimage

Baptisten Gemeente Parkkerk Leeuwarden
Kerkgebouw: Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD Leeuwarden, tel. 058‐ 2122291

e‐mail: baptisten@parkkerk.nl
www.parkkerk.nl
Inlichtingen; G.A.Kooistra, De Fennen 74, 8918 CG Leeuwarden, tel. 058‐ 2663773
Activiteiten
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst. Tijdens de dienst is er creche en zondagsschool.
Verder is er de mogelijkheid tot het volgen van een Alpha cursus om de bijbel beter te leren kennen. En zijn er
thema avonden bijvoorbeeld over de opvoeding van kinderen. Of een welkomsavond voor nieuwe vrienden en
leden.
ABC‐ Groep
Deze groep bestaat uit een aantal broeders en zusters uit de kerk in de leeftijdscategorie van ongeveer 45 tot 60
jaar. Momenteel bestaat de groep uit 36 leden.
Het is zo de bedoeling het onderlinge contact te verstevigen en de Heer groot te maken en uit te dragen in
woord, gebed, zang en daad.
Het heeft ook een educatieve functie met betrekking tot de meest uiteenlopende onderwerpen en om in het
licht van de bijbel van elkaar te leren.
De deelnemers komen regelmatig bijeen op de 1e vrijdag van de maand.
Contactpersonen; Simon en Janny de Haan Marten Koopalstraat 10 9038 TH Engelum. Tel. 058‐ 2531978
s.de.haan@hetnet.nl
Gespreksgroepen rond de bijbel
Vanuit de kerk zijn er een tiental gespreksgroepen. Deze groepen komen om de week of eens per maand bijeen.
Voor jongeren tot twintig jaar is er een speciale maandelijkse jeugdkring. Tenslotte is er voor beginners de
Alpha cursus.
Wat is de doelstelling?
Het doel van de groepen is om te leren uit de bijbel, samen te bidden en de onderlinge band tussen christenen te
versterken. De groepen volgen hetzelfde thema, dat ook haar weerklank vindt in de zondagse diensten.
Wat gebeurt er?
Samen bijbel lezen
Gesprek over het te lezen gedeelte
Samen bidden
Omzien naar elkaar
Info gespreksgroepen; ds. Erik van Duyl. 058‐ 2887334
Alpha cursus: Margo Smits, 058‐ 2890964
Gospelrockband Grace
www.gracerocck.nl
koor ‘Parkkerk’
iedere woensdag repetitie om 19.30 uur
Jeugdgroepen.
Vrije Baptisten Gemeente De Wijngaard
Aula Friese Poort, Wilaarderburen 1, 8924 JK Leeuwarden
Inlichtingen: T. Blom, Sjouke de Zeestrjitte 31, 9033 XB Deinum, tel: 058‐ 2541894
Zevende‐ Dags Baptisten Gemeente Rehoboth
Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden, e‐mail; leeuwarden@7e‐dags‐baptisten.nl
: gjwijtsma@planet.nl
www.7e‐dags‐baptisten.nl/leeuwarden
inlichtingen: G. Wijtsma, Lange Singel 35, 9243 KJ Bakkeveen, tel. 0516‐ 542418

activiteiten
gesprekskring
jeugdactiviteiten
jeugddiensten
kindernevendienst
Kesjer‐ cursus
Deze cursus gaat over de joodse wortels van het christelijk geloof.

Pinkstergemeente Elim
Kerkgebouw: Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden, tel. 058‐ 8442593
e‐mail: informatie@pinkstergemeente‐elim.nl
www.pinkstergemeente‐elim.nl
inlichtingen; A. Hoornahad tel; 058‐ 542418
activiteiten
zondagsschool; tijdens de dienst is er voor de kinderen zondagsschool, er zijn drie groepen.
Ook hebben de tieners eens in de 14 dagen een eigen dienst.
Jongeren
De Elim jeugd komt eens per veertien dagen bijelkaar. Dit doet men samen met de jeugd uit Zustergemeente
Eljakim uit Grootegast.
Bethel Pinksterkerk
Kerkgebouw: Julianalaan 2, 8932 AA Leeuwarden
Inlichtingen: L. Dey, Bannewaard 136, 1824 EG Alkmaar, tel: 072‐ 5623960
www.bethelpinksterkerk.nl
Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Kerkgebouw: Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden, tel. 058‐ 2124073
e‐mail: info@dgleeuwarden.org
www.dgleeuwarden.org
inlichtingen: Mw. Ds. T.J. Hiemstra, Goudenregenstraat 36, 8922 CR Leeuwarden
tel. 058‐ 2672682, e‐mail: tj.hiemstra@hetnet.nl
activiteiten;
Kerkdiensten
De diensten vinden plaats op zondagochtend om 10.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, ook wel vermaning
genoemd, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden.
Kinderoppas‐ kiezeltjes‐ Keien Westhill
Voor kinderen van 0‐12 jaar is er tijdens de kerkdienst een eigen samenzijn in het gemeenschapscentrum naast
de kerk. In de zomermaanden is er alleen opvang voor 0‐6 jarigen! Oudere kinderen kunnen meegaan naar de
kerk; voor hen zijn er kleurplaten en kleurpotloden beschikbaar. Op de eerste zondag van de maand zijn de
kinderen in principe bij het begin van de dienst aanwezig.
Bloemen en fruitmand(en)
De bloemen en/of fruitmand(en) die zondags in de kerk staan, worden in overleg met de predikant bezorgd bij
iemand die daarvoor in aanmerking komt. op die manier wordt een stukje medeleven, verbondenheid warmte
vanuit de gemeente overgebracht.
Bijzondere diensten
Friese diensten

Doopdiensten
Vriendendiensten
Een laagdrempelige dienst waarbij ieder wordt gevraagd vrienden mee te nemen.
Avondmaal
Er wordt driemaal per jaar avondmaal gevierd. Men zit dan in een kring rond de tafel. Niet alleen leden van de
doopsgezinde gemeente zijn welkom, maar ook zij die zich in Christus verbonden voelen met de doopsgezinde
gemeente.
Kinderopdracht‐ gemeentedankzegging
Wanneer men een kind krijgt‐ door geboorte of adoptie – bestaat de mogelijkheid om als ouder(s) in de
gemeente God daarvoor te danken. Samen met de predikant kan men vorm geven aan deze dienst. Het kind
wordt dan ingeschreven in het kinderboek van de gemeente.
Doopjubilea
Rond Pasen worden de doopjubilea gevierd van mensen die 25, 40, 50, 60, of 70 jaar geleden zijn gedoopt. De
desbetreffende leden krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
Diensten bij een huwelijk
Diensten bij overlijden herdenking van overledenen
Avondgebed
Wekelijks op dinsdag van 19.00 – 19.30 uur van september tot begin juni
Open kerk
Iedere zaterdag is de kerk open van 14.00‐ 16.00 uur
Kleine Oecumene
De werkgroep ‘kleine oecumene bestaat uit vertegenwoordigers van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden,
de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Remonstrantse gemeente en de Vereniging van Vrijzinnige gelovigen in
Leeuwarden/Huizum.
Al enkele jaren organiseert deze werkgroep gezamenlijke vespers op een aantal zaterdagmiddagen.
In dat kader zijn er ook Kennismakingsavonden.
Verder zijn er; avonden voor belangstellenden, een startweekend, lezingen samen met Selexyz de Tille,
avonden over geloofsopvoeding, er is een kloosterweekend, een groepsreis naar Iona.
Avondzusterkring
1 keer per maand op woensdagavond.
Balansgroep 18‐ 35 jaar
Broederkring voor mannen vanaf 35 jaar en ouder
Gespreksgroep Aldlan(state)
Gespreksgroep Goutum
Gesprekskring Trynwalden
Mennistentafel
Mennokring
Bijbelen= samen bijbel lezen – doelgroep; jongeren tot 35 jaar
Bijbelkring op woensdagochtend
Oriëntatiekring
Preekvoorbereiding
Studiegroep de ‘nieuwe Collegianten’
Meditatiegroep
Kunst en cultuurgroep ‘de dwaze bijen’.
Quiltgroep ( ongeveer eens per 5 weken).

Gemeente Gods
Adventskerk Eekswerd 1, 8918 CA Leeuwarden.
Inlichtingen:C.J. Hage, De Hooidollen 418, 8918 JT Leeuwarden, tel. 058‐ 2130155

Zevende‐dag Adventisten
Adventkerk, Eekswerd 1, 8918 CA Leeuwarden, tel. 058‐ 2665637
Inlichtingen; ds. J.R. Belder, Rozenstraat 67, 9421 RN Bovensmilde, tel. 0592‐ 415454
Leger des Heils
Tuinen 14‐ 16, 8911 KD Leeuwarden, tel. 058‐ 2123466
e‐mail: legerdesheils1@chello.nl
www.legerdesheils.com/leeuwarden
inlichtingen: mw. A.E. Wimmers, Hoornbloem 1, 8935 PJ Leeuwarden, tel. 058‐ 2885474
activiteiten
Bezoek voor U.
Dit is een groep vrijwilligers die ouderen, zieken en/of eenzame gemeenteleden periodiek een bezoekje brengt
ter bemoediging. Maar deze groep doet meer… zij verzorgen van tijd tot tijd diensten in zorgcentra en tijdens de
kerstperiode worden er attenties bij patiënten in verpleeghuizen en in het ziekenhuis gebracht. Eenmaal per jaar
op ‘ziekenzondag’ worden er eveneens attenties gebracht bij ouderen, zieken en mensen die een stukje extra
aandacht nodig hebben.
Diensten
Elke zondag is er een dienst om 10.00 uur waar iedereen een “warm welkom”wacht..
De diensten kenmerken zich door enthousiaste samenzang die begeleid wordt door het muziekkorps en een
eigentijdse bijbeloverdenking.
Eenmaal per maand is het eerste gedeelte van de dienst in ‘praise vorm’ en in het bijzonder gericht op jongeren
in de tienerleeftijd, waarna zij naar een aparte ruimte gaan voor een eigen bijeenkomst) behoudens zode
zomerschool vakantie, is er iedere zondagmorgen kinderoppas (0‐4) en kindernevendienst (4‐12)
Na de dienst is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten. Een bezoek aan
de dienst is vanzelfsprekend altijd vrijblijvend.
Gebedsavond
‘het gebed is een bron van kracht en zegen’, zo luidt de eerste regel uit de Leger des Heils bundel.
Elke maand wordt de gebedsavond gehouden waar iedereen van harte welkom is. Er wordt gezongen, gebeden,
naar muziek geluisterd en ervaren dat het gebed een onmisbare schakel is in het leven van een Christen.
Het Muziekkorps
Het muziekkorps van Leeuwarden is een brass‐band welke bestaat uit 26 muzikanten in de leeftijd van 15 tot 76
jaar. De muzikale leiding is in handen van Simon Smedinga en algemene leiding ligt bij Suzanne van der Werrf.
Het muziekkorps verleent wekelijks haar medewerking aan de diensten op zondag, dit is tevens hun
belangrijkste taak. Zij begeleiden de samenzang en verzorgen ook een aparte muzikale bijdrage.
Verder verlenen zij regelmatig medewerking aan verschillende activiteiten, zoals het spelen tijdens kerkdiensten
en in verzorgings‐ en ziekenhuizen. Ook wordt er op straat gemusiceeerd.
Er is ook een groep leerlingen die erg hun best doen om straks mee te kunnen spelen in het muziekkorps. Zij
repeteren op maandagavond in het jeugdmuziekkorps, welke onder leiding staat van Jan Wiersma.
Men is uiteraard welkom om eens een repetitie bij te wonen op maandagavond vanaf 20.00 uur. Omstreeks
21.00 uur kunt u een kopje koffie mee drinken tijdens de pauze.
Ontmoetingsmiddag voor volwassenen
Eenmaal per twee weken vindt de ontmoetingsmiddag voor volwassenen plaats. Een gezellig samenzijn door
overwegend ouderen bezocht, die genieten van een gevarieerd programma onder het genot van een kopje
koffie of thee.
Locatie: gebouw Leger des Heils, Tuinen 14 te Leeuwarden.
Voor meer info: majoor en mevrouw van der Werf ( 058‐ 2660442)
Schilderworkshop

Een betrekkelijk nieuwe activiteit is de schilderworkshop. Onder deskundige en inspirerende leiding wordt
geschilderd aan de hand van een thema. Iedereen is welkom en het kunnen schilderen is niet nodig.
Zangkoor
Op dit moment is er geen regulier zangkoor maar worden er projectmatig zangkoren geformeerd. Dit varieert
van vocaal ensembles tot volledige koren.
Joodse gemeente
Inlichtingen: B. Troostwijk, Prinsessenweg 3, 8931 EC Leeuwarden, tel. 058‐ 2884521
Liberaal Joodse Gemeente Noord‐ Nederland‐ Beth Hatsafon
Postbus 70, 9800 AB Zuidhorn, tel. 06‐ 22762967
e‐mail: ljgnn@hotmail.com
Jubilee
Inl. Meerkoetstraat 10, 9201 SL Drachten
Tel. 0512‐ 511626 e‐mail; info@jubilee.nl www.jubilee.nl
Activiteit;
Bijbelstudies olv. Jeffrey en Elisabeth Messak, iedere maandagacond, vanaf 20.00 uur Goudenregenstraat 70 in
Leeuwarden.
Aanloophuis van de Kerken
Bagijnestraat 36, 8911 DR Leeuwarden, tel. 058‐ 2127237
e‐mail: aanloophuis@hetnet.nl
het aanloophuis is een interkerkelijke stichting waarin alle kerken van Leeuwarden /Huizum/Goutum
vertegenwoordigd zijn. Het biedt op zaterdag en zondag een veilige plek , warmte en aandacht aan mensen die
veelal op straat leven e’/of weinig sociale contacten hebben. Vrijwilligers, meestal leden van de deelnemende
kerken, vervullen de rol van gastheer/gastvrouw. Er ontstaan regelmatig lege plekken binnen het
vrijwilligersteam die weer opgevuld moeten worden.
activiteiten; Beschikbaar zijn voor de medemens, die aandacht en/of hulp nodig heeft.
Arme Kant Leeuwarden
Bonifatiusplein 21b, 8911 JT Leeuwarden, tel. 058‐ 2169585
Activiteit: Organisatie die zich inzet voor mensen op de laagste inkomensladder.
Titus Brandsmahuis.
Bahaï‐ Geloof Leeuwarden
Tel. 06‐ 51527543
e‐mail: a.beekhuizen@chello.nl
Bijbeltelefoon
Tel. 058‐ 2153000
De Internationale School van het Gouden Rozenkruis
tel. 023‐ 5186185/ 050‐ 3140562
e‐mail: lb@lectorumrosicrucianum.org
activiteiten: tweemaal per jaar een cursus over de Universele Leer en de Gnosis Lezingen.
Dharmahuis Leeuwarden, Centrum voor Zenmeditatie
Inlichtingen; A. Schroder, tel. 06‐ 46633989, e‐mail: ashinschroder@vodafone.nl
Onderdeel van het Internationale Zen Institute of America and Europe, aangesloten bij de Boeddistische Unie
Nederland.

Humanistisch Verbond Friesland
Inlichtingen; R. Muijzer, Postbus 2502, 8901 AA Leeuwarden, tel. 058‐ 2666608
e‐mail: fyslan@regio.humanistischverbond.nl
Kelo ( kerken en locale Omroep)
Aert van der Neerstraat 63, 8932 BK Leeuwarden tel. 058‐ 2122579
Kennis, Elan Vital Leeuwarden
Inlichtingen: C.Van den Berge, Gerard Terborchstraat 74, 8932 MD Leeuwarden, tel. 058‐ 2129499 e‐mail;
chrisennienke@tiscali.nl
www.contactinfo.net
Vrede in de wereld lijkt op dit moment verder weg dan ooit. En zelfs in gebieden waar geen oorlog is, ervaren
velen geen vrede in zichzelf. Terwijl het verlangen ernaar voor mensen zo’n belangrijke drijfveer is.
Prem Rawat is een populaire internationale gastspreker en regelmatig worden er in Nederland informatie‐
avonden met filmpresentaties van hem georganiseerd. Er vinden ook uitzendingen plaats van deze toespraken
via lokale televisiekanalen.
vrijmetselarij voor mannen en vrouwen
loge Fiat Lux
inl. mw. M G ten Wolde, Cambuursterpad 87, 8921 LS Leeuwarden, tel. 058‐ 2120432
e‐ mail: greetjetenwolde@12move.nl
www.logefiatlux.nl
activiteiten
men komt bijeen op woensdagavond van 19.45 uur – ca. 22.00 uur, daarna volgt een gezellige afsluiting met
een hapje en een drankje.
In december viert men “het winter van St. Jan”.

loge Het Azuren Gewelf
logegebouw: Bij de Put 15, 8911 GE Leeuwarden
tel. 058‐ 2159147 e‐mail; hetazurengewelf@tiscali.nl
www.azurengewelf.nl
de Friesche Trouw
inl. J R de Jong, Spanjaardslaan 31, 8917 AL Leeuwarden, tel: 058‐2131545
e‐mail: bonniebob@wxs.nl
www.vrijmetselarij.net/logedefrieschetrouw
activiteiten
avonden voor belangstellenden
een keertje rondkijken bij de loge kan op afspraak maar ook op de jaarlijkse avond voor belangstellenden.
Odd Fellows IOOF
Emmakade 48, 8933 AT Leeuwarden, tel. 058‐ 2887134
Frisia Loge nr. 44
nl. J A de Boer, Staniastate 43, 8926 LB Leeuwarden, tel. 058‐ 2764145
Leoverdia Loge
Inl. M H Plantinga, Jan Jelles Hofleane 113, 8915 HN Leeuwarden, tel. 058‐ 2136580
Rebekkahloge van de IOOF Marijke Muoi nr. 15

Torenlaan 3, 9261 VZ Eastermar tel. 0512‐ 472850
Solidair Friesland Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk
Bonifatiusplein 21 A, 8911 JT Leeuwarden, tel. 058‐ 2130046
e‐mail: info@solidairfriesland.nl
www.solidairfriesland.nl
geloven op maandag, is het motto van Solidair Friesland. Sinds 1954 is Silidair Friesland actief in de
samenleving. “geloven op maandag”geeft aan dat het Katholieke geloof een inspiratiebron is voor het leven van
elke dag. Bij het verlaten van de kerk begint de dienst aan de samenleving. Door medemenselijkheid en
diaconaal handelen, in solidariteit met mensen in kwetsbare posities. Solidair Friesland helpt de katholieke
gemeenschap daarbij. Enkele tienduizenden katholieken vormen de achterban. Geïnspireerde inwoners van
Fryslan en de Noordoostpolder, georganiseerd in een netwerk van parochies en andere organisaties. Solidair
Friesland helpt hen ‘de daad bij het Woord ‘ te voegen en ondersteunt de katholieke gemeenschap bij
activiteiten op sociaal en maatschappelijk terrein. Het maatschappelijke Activeringswerk ( M.A.‐ werk) van
Solidair Friesland wordt georganiseerd vanuit een katholieke inspiratie, maar is geen vorm van hulpverlening
aan enkel katholieken. Het werk draagt bij aan het algemene welzijn van individu en samenleving ongeacht
geloofsovertuiging. Niemand wordt uitgesloten. Het M.A. werk is vooral gericht op de meest kwetsbare
groepen. Veel katholieken zijn actief betrokken bij activiteiten, op vele terreinen.
Projecten en Activiteiten
Jongerenproject
Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslan
Werkgroep Geloof en homoseksualiteit in Fryslan
Frysk platform Flechtlingen wolkom AZC‐netwerken
Fries Vredesplatform
De arme kant van Fryslan
Support Fryslan
Werkgroep parochies en mensen met een verstandelijke handicap Friesland.
Theosofisch Genootschap International Pasadena ( Cal)
Inl. mw. M K Kooistra‐ Jonker, tel: 0513‐ 629918
Theosofische Vereniging in Nederland, afd. Leeuwarden
inl. J A Kortstra, De Gealanden 58, 8918 KV Leeuwarden tel. 058‐ 2663060
e‐mail: info@theosofie.nl
www.theosofie.nl
bijeenkomsten: twee keer per maand.
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Leeuwarden
Inl. drs. A P Nienes, Nynke van Hichtumwei 34, 8915 JH Leeuwarden, tel. 058‐ 2128439
Christelijk Gereformeerde Kerk
Bethelkerk Huizemerlaan 102, 8934 BK Leeuwarden, tel. 058‐ 2890502
Inl. E de Vries, tel: 058‐ 2671698, e‐ mail: e.de.vries02@chello.nl
Activiteiten
Lichtkegel
De lichtkegel is het contactblad van de kerk en verschijnt elke laatste zondag van de maand ( uitgezonderd de
maanden juli en augustus). Verkrijgbaar bij het uitgaan van de kerk. De lichtkegel verschijnt in een oplage van
ongeveer 4600 exemplaren.
Joyfull
Een zanggroep bestaande uit ongeveer 30 mensen tussen de 30 en 60 jaar. Men zingt eigentijdse muziek waarin
de liefde voor de Heer wordt uitgedragen.

Voorzitter; K. Schmoll Daslook 8 8935v Leeuwarden. Tel. 058‐ 2886746
Gospelgroep “Changing World”
Is een enthousiaste groep jongeren die zingend en musicerend het evangelie wil uitdragen.
De groep repeteert iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kerk.
Verder is er;
Catechese‐ beraadsgroep
Catechesatie groepen
Belijdenis Catechesatie
Dames studieclub Lydia
Ouderensoos 55+
Mannenvereniging Apollos
Gespreksgroep 30+
Single groep 25 – 35 jaar
Jeugdclub Samen Een
Jeugdclub de Schakel
Jeugdvereniging Vita Nova
Peuterclub 2‐ 3 jaar
Kleuterclub 4‐5 jaar
Kinderen 6‐ 7 jaar
Kinderen 8‐9 jaar
Bijbelklas 10‐ 11 jaar
Kinderclub/ 4U‐club
Gereformeerde Gemeente
Achter de Hoven 2c, 8933 AJ Leeuwarden
Inl. S de Visser, Longkruid 5, 8935 PM Leeuwarden, tel. 058‐ 2883929
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leeuwarden
Vrijheidsplein 1, 8924 JL Leeuwarden tel. 058‐ 2123972
e‐mail; koster@gkvmorgenster.nl
Activiteiten
evangelisatie
de evangelisatiecommissie bestaat uit 8 leden, die door de kerkenraad worden benoemd.
De commissie heeft tot taak de gemeente te stimuleren en te ondersteunen tot het uitdragen van het evangelie.
De commissie heeft jaarlijks overleg met de kerkenraad
Momenteel vinden de volgende activiteiten plaats.
Lectuurstand, regelmatig kunt u zaterdagmiddag op het Ruiterskwartier, tussen Mercuriusplein en V&D de
lectuurstand vinden.
Alphacursus, Youth Alpha, Emmaus –cursus
Deze cursussen zijn bestemd voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof, of pas christen zijn
geworden, of hun geloof nog eens vanaf het begin willen doordenken. De Youth – Alpha richt zich zoals de naam
al suggereert meer op de jeugd binnen en rondom de kerk. De Emmaus –cursus is een cursus , niet alleen
geschikt als opvolger van de Alphacursus, maar ook als verdiepingscursus, bijvoorbeeld binnen een groeigroep.
Jeugd
Binnen de kerk zijn er de volgende verenigingen voor jongeren;
United en Pro rege
De Christengemeenschap
Beweging tot religieuze vernieuwing

Galileakapel
Droevendal 9 8911 KK Leeuwarden
Diensten; tweewekelijks
Inl. mw. G A Bos, tel. 058‐ 2803558
e‐mail: robertdeboer@hetnet.nl
Gebedsvieringen voor Jongeren met Liederen uit Thaize
Waalsekerk Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden
Diensten: eerste zondag van de maand
Inl. A. Hahn, Aert van der Neerstraat 63, 8932 BK Leeuwarden. Tel. 058‐ 2122579
e‐mail: hahnesing@planet.nl
Jehova’s Getuigen – Koninkrijkszaal
Noorderweg 16, 8911 ES Leeuwarden, tel. 058‐ 2127437
Gemeente Bilgaard
Inl. A L Takarbessy, tel. 058‐ 2575921
Gemeente Huizum
Inl. A L Takarbessy, tel. 058‐ 2161441
Gemeente Valeriusplein
Inl. M de Vries, tel. 058‐ 2128753
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen Der Laatste Dagen
Sophialaan 3, 8911 AE Leeuwarden, tel. 058‐ 2135361
Inl. dhr. Dorenbosch, tel. 0519‐ 349055
Nieuw Apostolische kerk
Emmakade 1‐ BIS, 8921 AD Leeuwarden. Tel. 0561‐481539
Inlichtingen; J.M. Houwenstraat 9, 9203, SK Drachten tel.0512‐ 511796
Orthodoxe Kerk van de Heilige Panteleimon
Informatiecentrum voor Orthodoxie
Brongersmaweg 15, 9293, LX Kollumerpomp. Tel. 0511‐ 451838
e‐mail; panteleimon@hetnet.nl
Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden
Waalse Kerk Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden
Diensten: sept. t/m jun. Eerste en derde zondag van de maand
Inl. mw A Postma, Dammelaan 24, 9104 GT Damwoude, tel. 0511‐ 424660
Remonstrantse Gemeente Leeuwarden
Waalse Kerk Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden
Diensten: sept. t/m jul. Tweede en vierde zondag van de maand
Inl. mw. T A Blum‐ de Vries, Harinxmaweg 16, 8951 AX Ijlst, tel. 0515‐ 533300
e‐mail: ijdablum@hetnet.nl
Vrij‐ Katholieke Kerk
Inl. mw. J H Haan‐ Dijks, Mienskar 16, 9051 PC Stiens, tel. 058‐ 2126307 e‐mail; hilda.dehaan@wanadoo.nl
Studentenpastoraat Leeuwarden‐ SPL
Jacobijnekerkhof 50, 8911 EN Leeuwarden, tel. 058‐ 2139006
Studentenpastor; ds. R. Veenboer
e‐ mail; veenboer@planet.nl
www.spl‐info.nl
Ark of Convenant Church

Zuidvliet 38, 8921 BL Leeuwarden tel. 06‐ 43059061/ 06‐ 50272767 e‐mail; smidhole@yahoo.com
Raad van Kerken Leeuwarden
Cesar Franckstraat 19d, 8916 HE Leeuwarden tel. 058‐ 2131848 e‐ mail; afkebruin@hetnet.nl
Rooms Katholiek
Inl. Van Mierveltplantsoen 2, 8932 ME Leeuwarden tel. 058‐ 2157979 jbtevelde@planet.nl
Parochie Maria ten Hemelopneming Wijtgaard
Tjissema 4, 9089 BG Wijtgaard tel. 058‐ 2551663
Titus Brandsma Parochie
Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden tel. 058‐ 2120984
Titus Brandsma Huis
Centrum voor catechese en spiritualiteit tel. 058‐ 2120984 e‐mail; kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl
St. Bonifatiuskerk
Bonifatiusplein 20 8911 JT Leeuwarden
Inl. Kastanjestraat 2, 8924 GP Leeuwarden tel. 058‐ 2664948
St. Dominicuskerk
Harlingerstraat 26, 8913 CE Leeuwarden tel. 058‐ 8447930
Parochiezaal De Stelp
Huizumerlaan 19A, 8934 BC Leeuwarden tel. 058‐ 2122291
Islam
Marokkaanse Moskee; adres’ Esdoornstraat 36 Leeuwarden.
Voorzitter; dhr. Said Ben Taieb
Turkse Moskee; adres; Noordvliet 7 Leeuwarden.
Bijzonder is altijd de viering van het einde van de Ramadan met het suikerfeest.

