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Redactioneel 
 
1 april, kapotte laptop op de 
redactie. Een grap? Helaas 
niet. Deze Ruimte is daarom 
gemaakt op een gewone 
computer. Het verschil? 
Niets. In dit nummer veel 
artikelen, met natuurlijk 
aandacht voor Pasen.  
 
In dit nummer veel artikelen 
over het werk van mensen in 
onze gemeente: Anja Bakker 
vertelt over haar werk op de 
school in onze wijk, Wim 
Wiebenga vertelt over zijn 
werk als koster, de  
“bloemenmeisjes” vertellen 
over de zondagse bloemen. 
Daarnaast een verslag van 
Running Dinner ,een nieuwe 
aankondiging van de 
Emmaüswandeling. 
Ook vertellen de 
ziekenhuispredikanten over 
de ontwikkelingen in de 
tehuizen binnen onze 
gemeente.  
 
Veel leesplezier! 
 
De redactie 

april  2014 
jaargang 4, nummer 5 

 

 

Ruimte Wijkbericht van de Protestantse 
Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost) 

Pasen 
Pasen, hoogtepunt van de christelijke feesten. 
Feest om te vieren, om vrolijk te worden en om 
elkaar toe te roepen: De Heer is waarlijk 
opgestaan! Pasen: feest om zelf méé op te 
staan tot een nieuw leven. Om opgewekt en 
opstandig tegelijk van te worden. 
Ja, zo zou het moeten zijn, maar toch – we 
aarzelen. Pasen is voor velen immers een 
moeilijk feest. Kerstfeest, de geboorte van Jezus 
-, ja, dat vieren we gemakkelijker. Want een 
geboortefeest dat is duidelijk, dat is te begrijpen. 
En dan nemen we de wonderlijke zaken 
daaromheen nog wel op de koop toe. 
Maar Pasen, je kunt er niet omheen. In zijn kern 
gaat het daarom om een niet te vatten 
boodschap: Jezus, de gestorvene, opgewekt uit 
de dood…. en in Hem: God laat ons nieuw 
geboren worden, de wereld nieuw, de vrede 
ophanden.  
 
Dat wordt niet meteen geloofd. Een troost, want 
ook in de bijbelse verhalen hadden vrienden om 
Jezus heen er al evenveel moeite mee. 
Pasen begint met huilende vrouwen op weg naar 

een graf. Je leest van onbegrip en twijfel en 
ongeloof. Pasen vieren gaat kennelijk niet 
vanzelf, dat moet tijd hebben, dat moet 
langzaamaan doorbreken. Ook in onszelf moet 
het leven nog ‘door aarde en steen’ doorbreken. 
Die tijd wordt ons nog steeds en opnieuw 
gegund. 
 
De Paastijd is 40 dagen, ‘vertaald’: een leven 
lang. En soms of meer dan eens loop je er 
misschien wel van weg, en ‘bijbels’ ga je dan 
van Jeruzalem af naar Emmaüs, je gelooft niet 
meer in de vrede. Maar dat geeft niet, zo gaat 
het, maar als de ontmoeting er komt met de 
a(A)nder, die met jou meeloopt en er ook nog 
brood gedeeld wordt, is het voor jou de tijd om 
te geloven in de vrede, in leven, in Pasen. En 
gaat de weg terug ‘met vleugels van de hoop’, 
naar Jeruzalem, stad van de vrede. 
 

Bloemen in de Oase 

... 
Op verzoek vertellen we hier wat  we doen en 
wie we zijn… 
 
Iedere zondag staat er een boeket bloemen in 
het liturgisch centrum en in de veertigdagentijd 
en in de adventstijd staat er een betekenisvol 
symbolisch bloemstuk. 
Zes “bloemenmeisjes”verzorgen dit al jaren met 
grote toewijding en inzet en daarnaast ook nog 
eens met veel plezier. 
 
Meestal maken we 3x per jaar een soort 
“dienstrooster” en dat betekent dat alle dames 
zo’n 8 à 9 keer per jaar bloemen kopen en deze 
verwerken tot een boeket of een bloemstuk en 
dit dan brengen bij een gemeentelid die  wel 
eens verrast mag worden met dit teken van 
medeleven ( meestal door de predikant 
uitgekozen). 
 
Ruim voor de adventstijd en de veertigdagentijd  
overleggen  we  wat we voor schikkingen  we 
gaan maken en daarbij worden we ondersteund 
door een uitgave  van “Symbolisch 
bloemschikken “ van het landelijk 
dienstencentrum van de PKN. 

Kor Reitsma en Hessel Boersma zijn onze zeer 
gewaardeerde technische hulpen! 
 
Wij zijn: Jitty Boersma, Helma Feenstra , Mieke 
Ganzevoort, Martsen van der Meulen, Margo 
Ozinga en Tine Reitsma 
 



 

  

Rondom de diensten 

Kerkdiensten 
 
zondag 13 april  09.30 uur ds. D.G. Posthuma en Anja Bakker  
Witte Donderdag 17 april 19.30 uur ds. D.G. Posthuma
Goede Vrijdag 18 april 19.30 uur ds. D.G. Posthuma
Stille Zaterdag 19 april 19.30 uur ds. D.G. Posthuma
Paaszondag 20 april 09.30 uur ds. D.G. Posthuma
zondag 27 april  09.30 uur ds. M.C. Mook, Sneek
zondag 4 mei  09.30 uur ds. D.G. Posthuma
zondag 11 mei  09.30 uur mw. C. Tigchelaar, Wommels
zondag 18 mei  09.30 uur ds. D.G. Posthuma
zondag 25 mei  10.00 uur ds. D.G. Posthuma
donderdag 29 mei 09.30 uur mw.ds. H.M. Jansen
zondag 1 juni  09.30 uur ds. C.G. Waringa, Joure
zondag 8 juni  09.30 uur ds. D.G. Posthuma
 
Andere vieringen: 
donderdag 17 april 15.30 uur Aldlânstate, viering H. Avondmaal
vrijdag 18 april  15.00 uur Florastate, viering H. Avondmaal
zondag  21 april  19.00 uur Taizédienst in 
 
Allen een goede tijd toegewenst 
Anja Bakker, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma
(kerkelijk werker en predikanten) 
 
Welkom in deze diensten. 

Running Dinner 
 
Ook dit jaar is er weer een Running Dinner georganiseer
vrijdag 21 februari waren 12 mensen te gast bij 5 adressen waar 
werd gekookt. Nieuw dit jaar was dat de gasten niet gekoppeld 
waren aan elkaar; elke gast had een eigen programma en trof op 
die manier bij elke gang andere kokers én andere medegasten. 
kreeg elke gast een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht op 
een ander adres. Verschil met vorig jaar is ook dat de tijd voor het 
hoofdgerecht was verruimd naar anderhalf uur, omdat het 
voorgaande jaren toch vaak voorkwam dat de gasten nog lekker 
zaten te tafelen en te praten en de volgende gasten al voor de 
deur stonden, waardoor de huidige gasten te laat waren voor het 
nagerecht. Nu met een half uur extra had iedereen ruim de tijd om 
weer te verhuizen naar het volgende adres. 
 
In huize van der Wal op het Prins Clausplein hadden we vooraf 
tomatensoep gemaakt met daarbij stokbrood. Als hoofdgerecht 
stond er een Mexicaanse ovenschotel met tortillachips op het 
menu. Het nagerecht bestond uit een ijstaart (de favoriete van 
Herma). Het was weer enorm gezellig en op deze manier hebben 
we weer mensen leren kennen die we daarvoor alleen van gezicht 
kenden.  
 
In huize (broer van) van der Wal op de Sleutelbloem werd vooraf 
(vegetarische!) broccolisoep geserveerd met pestobrood. Het 
hoofdgerecht bestond uit een groenteschotel met hazelnoten en 
kaas, met kippenpootjes voor de niet-vegetariërs en vegetarische 
nuggets voor de wel-vegetariërs. Als nagerecht hadden we ijs, 
frambozen en mini-cheesecakejes. Het was een fijne avond en 
ook daarna is het gesprek met de gasten die hier zijn geweest 
vertrouwder geworden.  
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ds. D.G. Posthuma en Anja Bakker   Palmzondag
ds. D.G. Posthuma viering Schrift en Tafel 
ds. D.G. Posthuma m.m.v. Cantorij 
ds. D.G. Posthuma m.m.v. Cantorij 
ds. D.G. Posthuma stand Amnesty International 
ds. M.C. Mook, Sneek  
ds. D.G. Posthuma 
mw. C. Tigchelaar, Wommels 
ds. D.G. Posthuma m.m.v. Pniëls Kerkkoor en stand Amnesty International
ds. D.G. Posthuma viering Schrift en Tafel  Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur
mw.ds. H.M. Jansen ‘Hemelvaartsdag’ dienst in de Kurioskerk
ds. C.G. Waringa, Joure 
ds. D.G. Posthuma 

Aldlânstate, viering H. Avondmaal 
Florastate, viering H. Avondmaal 
Taizédienst in de Lutherse kerk 

Anja Bakker, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma 

Op zaterdag 17 mei een minipelgrimage. 
Wij laten ons inspireren door ontmoetingen met elkaar, 
het landschap, de natuur, de stilte, de cultuurhistorie en 
spirituele plekken/ locaties in de omgeving. 
‘Op adem komen’, zo hopen we elkaar te ontmoeten 
in verwondering en zingeving.  
 
We vertrekken ’s morgens rond 09.00 uur uit Leeuwarden 
(station), waar we de trein naar IJlst nemen.
We wandelen van 10.00 uur  tot 16.00 uur naar Workum,
waar we een rondleiding hopen te hebben in de St. Gertrudiskerk
en we afsluiten met een vesper.
Onderweg hebben we een lange en ook meditatieve pauze in het 
prachtige kerkje van Sandfirden.
Het aantal te lopen kilometers zal rond de 17 zijn. 
Rond 18.00 uur zijn we weer terug op het station in Leeuwarden.
Een vijfentwintigtal deelnemers is het maximum, 
en ‘wie het eerst komt...’ 
 
Datum: zaterdag 17 mei 
 
Opgave: tot en met 7 mei 2014
bij: Anja Bakker-Schuurman, 058
ajbakkerschuurman@gmail.com
 
en/of Douwe Posthuma, 0511-472554 / 
d.g.posthuma@zonnet.nl. 
 
De kosten zijn € 15,00 p.p. (koffie/soep Sandfirden,
Praamovertocht, koffie en cake Workum)
en daar komen de treinkosten nog bij.
 

Ook dit jaar is er weer een Running Dinner georganiseerd. Op 
vrijdag 21 februari waren 12 mensen te gast bij 5 adressen waar 
werd gekookt. Nieuw dit jaar was dat de gasten niet gekoppeld 
waren aan elkaar; elke gast had een eigen programma en trof op 
die manier bij elke gang andere kokers én andere medegasten. Zo 
kreeg elke gast een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht op 
een ander adres. Verschil met vorig jaar is ook dat de tijd voor het 
hoofdgerecht was verruimd naar anderhalf uur, omdat het 
voorgaande jaren toch vaak voorkwam dat de gasten nog lekker 
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deur stonden, waardoor de huidige gasten te laat waren voor het 
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Palmzondag 6e zondag 40-dagentijd 

Kerkkoor en stand Amnesty International 
viering Schrift en Tafel  Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur 

dienst in de Kurioskerk 

 

Op zaterdag 17 mei een minipelgrimage.  
Wij laten ons inspireren door ontmoetingen met elkaar,  
het landschap, de natuur, de stilte, de cultuurhistorie en  
spirituele plekken/ locaties in de omgeving.  
‘Op adem komen’, zo hopen we elkaar te ontmoeten  

 

n ’s morgens rond 09.00 uur uit Leeuwarden 
waar we de trein naar IJlst nemen. 

We wandelen van 10.00 uur  tot 16.00 uur naar Workum, 
waar we een rondleiding hopen te hebben in de St. Gertrudiskerk 
en we afsluiten met een vesper. 

e een lange en ook meditatieve pauze in het  
prachtige kerkje van Sandfirden. 
Het aantal te lopen kilometers zal rond de 17 zijn.  
Rond 18.00 uur zijn we weer terug op het station in Leeuwarden. 
Een vijfentwintigtal deelnemers is het maximum,  

Opgave: tot en met 7 mei 2014 
Schuurman, 058-2671016/  

ajbakkerschuurman@gmail.com 

472554 /  

€ 15,00 p.p. (koffie/soep Sandfirden, 
Praamovertocht, koffie en cake Workum) 
en daar komen de treinkosten nog bij. 

Emmaüswandeling 



 

In gesprek met Wim Wiebenga
Op de 16e verdieping van de Avéro-flat hebben Wim Wiebenga en 
zijn vrouw Jannie een prachtig uitzicht over Leeuwarden en 
omstreken. Helaas is het vanavond niet helder genoeg om de 
Brandaris te zien. “Bij helder weer is zelfs de vuurtoren van 
Vlieland te zien, want dat is maar een zwakke lamp.” Ze wonen 
hier nu 3 jaar, nadat ze eerst een aantal jaren hebben proef 
gewoond in de van Harinxmaflat. Dat beviel goed en nadat ze het 
uitzicht vanaf het appartement op de 16e verdieping hadden 
bewonderd, hebben ze dat gekocht: “We genieten nog s
de mooie luchten.” 
 
Wim en zijn vrouw zijn ook begonnen in een appartem
Leeuwarden, aan de Nylânsdyk. Na de geboorte van hun eerste 
zoon zijn ze in Stiens gaan wonen.  Hier is hun tweede zoon 
geboren.  Nu wonen hun zoons met partner en kind
en Amsterdam.  In totaal hebben ze 5 kleinkinderen. In Stiens is 
Wim een assurantiekantoor begonnen. Eerst als eenmanszaak en 
later met compagnons. Een van hen heeft een aantal jaren terug 
de zaak overgenomen.  
 
In Stiens  was Wim actief in het vrijwilligersleven. Omdat hij niet in 
dienst heeft gezeten, was hij verplicht bij de BB (Bescherming 
Bevolking) te gaan. Toen een vriend hem tipte dat je een vrijstelling 
daarvoor kon krijgen door bij de vrijwillige bandweer te gaan, 
schreef Wim meteen een sollicitatiebrief. Dat hij in het bezit was 
van een groot rijbewijs, heeft er toe bijgedragen dat hij 25 jaar lang 
veel heeft beleefd met de tankspuit in Stiens. Ook minder prettige 
dingen, maar ook grote branden in buurgemeente Leeuwarden, 
waaronder garage Rosier op de Spanjaardslaan, Frieslandhal, 
pakhuis Rusland en de Wibra-brand. Naast de brandweer heeft 

Geloof in Opvoeding 
 

Vanaf 2 januari ben ik weer aan het werk in de gemeente. Tot mijn 
werkzaamheden behoort onder meer het onderhouden van 
contacten met de Willem Alexanderschool in de wijk. Op verzoek 
zal ik u hier iets meer over vertellen. Zo’n drie en een half  jaar 
geleden heb ik contact met de school gezocht. Uit gesprekken 
bleek dat er behoefte was onder ouders om met elkaar in gesprek 
te gaan over onderwerpen die te maken hebben met opvoeding en 
geloof. Hieruit is de Werkgroep ‘Geloof in Opvoeding’ ontstaan, 
waar ik samen met vier moeders deel vanuit maak. Driemaal per 
jaar organiseren wij een Ochtend in de Ouderkamer over een 
onderwerp dat te maken heeft met ‘geloof in opvo
ochtenden staat de ontmoeting en het gesprek centraal.
 
Aanvankelijk lag het accent van de onderwerpen op het 
geloofsaspect in de opvoeding. Zo is er een ochtend geweest 
waarin dieper werd ingegaan op het Bijbels onderwijs op school en 
hoe je daar thuis aandacht aan kunt geven. Ook heeft iemand van 
het NBG een ochtend verzorgd over kinderbijbels. Gaandeweg 
bleek dat de belangstelling van ouders groter is als het accent van 
de onderwerpen op het opvoedingsaspect ligt. Zo is er een 
ochtend gehouden over ‘Positief opvoeden’ en een ochtend over 
het boek ‘Vijf talen van de liefde’. Deze talen zijn: lichamelijke 
aanraking, positieve woorden, tijd en aandacht, cadeaus en 
dienstbaarheid. In dit boek wordt aangereikt hoe je de eerste 
liefdestaal van je kind kunt ontdekken. Als je die taal als ouder leert 
spreken, kan je kind je liefde beter ontvangen en zich meer geliefd 
voelen. Geleidelijk is er een vaste groep van een aantal ouders 
ontstaan die regelmatig op deze ochtenden komt en deze 
ontmoetingen als waardevol ervaart. 
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Wim zich ingezet voor de kerk in Stiens en heeft daar een aantal 
ambten vervuld: jeugdouderling, voorzitter diaconie, commissie 
van beheer en afgevaardigde naar de KAZ. 
Terug in Leeuwarden, hebben ze eerst gekerkt in de Kurioskerk 
en later in de Oase. Toen is hij gevraagd om koster te worden en 
een team van 8 mensen te coördineren die samen het 
kosterschap van de Oase invullen. Ieder draait een och
week wanneer er activiteiten zijn. De activiteiten vloeien 
grotendeels voort uit de afspraken die zijn gemaakt tijdens de 
bouw van de Oase dat het gebouw ook moet dienen als 
wijkgebouw. Vanuit de Frôsk worden er dus veel activiteiten  
(yoga, kaarten, gym, volksdansen) georganiseerd, hoewel het 
aantal de laatste tijd wel erg terugloopt. 
 
Wim coördineert zoals gezegd het kosterschap en waar nodig 
springt zijn vrouw bij. In de zomer genieten ze dan van hun 
welverdiende rust op hun boot. Ze maken la
Maas, de Moezel en dan via de Rijn en IJssel weer terug naar 
Leeuwarden. Het liefste alleen stroomafwaarts. Ook het waterrijke 
gebied in en rond Berlijn hebben ze verkend met de ‘Westenwind’. 
Buiten de zomer ligt deze Zephyros in 1 van 
de jachthaven in Leeuwarden.  Van de vereniging van eigenaren 
was Wim tot voor kort voorzitter. 
 
Verder is Wim Wiebenga 2 à 3 dagen per jaar actief voor het 
tijdschrift ‘Motorboot’ in een testpanel. Op een dag worden dan 
een aantal boten van dezelfde klassen uitvoerig getest.
Op de vraag of Wim een foto heeft bij dit artikel zegt hij :“Dat hoeft 
niet, iedereen kent mij toch wel. “
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En de meesten van u herinneren zich nog wel de Kerstwandeling 
in december 2012, die samen met de Willem Alexanderschool 
georganiseerd werd. Hopelijk krijgt deze kerstwandeling een 
vervolg. 
 
Anja Bakker 
 

Wim zich ingezet voor de kerk in Stiens en heeft daar een aantal 
ambten vervuld: jeugdouderling, voorzitter diaconie, commissie 

vaardigde naar de KAZ.  
Terug in Leeuwarden, hebben ze eerst gekerkt in de Kurioskerk 
en later in de Oase. Toen is hij gevraagd om koster te worden en 
een team van 8 mensen te coördineren die samen het 
kosterschap van de Oase invullen. Ieder draait een ochtend in de 
week wanneer er activiteiten zijn. De activiteiten vloeien 
grotendeels voort uit de afspraken die zijn gemaakt tijdens de 
bouw van de Oase dat het gebouw ook moet dienen als 
wijkgebouw. Vanuit de Frôsk worden er dus veel activiteiten  

rten, gym, volksdansen) georganiseerd, hoewel het 
aantal de laatste tijd wel erg terugloopt.  

Wim coördineert zoals gezegd het kosterschap en waar nodig 
springt zijn vrouw bij. In de zomer genieten ze dan van hun 
welverdiende rust op hun boot. Ze maken lange tochten over de 
Maas, de Moezel en dan via de Rijn en IJssel weer terug naar 
Leeuwarden. Het liefste alleen stroomafwaarts. Ook het waterrijke 
gebied in en rond Berlijn hebben ze verkend met de ‘Westenwind’. 
Buiten de zomer ligt deze Zephyros in 1 van de 115 boothuizen in 
de jachthaven in Leeuwarden.  Van de vereniging van eigenaren 
was Wim tot voor kort voorzitter.  

Verder is Wim Wiebenga 2 à 3 dagen per jaar actief voor het 
tijdschrift ‘Motorboot’ in een testpanel. Op een dag worden dan 

ten van dezelfde klassen uitvoerig getest. 
Op de vraag of Wim een foto heeft bij dit artikel zegt hij :“Dat hoeft 
niet, iedereen kent mij toch wel. “ 
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Abbingahiem en Bornia Herne  

Colofon 

Gedicht 
Liet 225 út it lieteboek.  
 
 Sjong foar de Hear in nij gesang, Hy lavet dy in libben lang 
 mei wetter yn`e woestenij. Wêr is in God, in God as Hy? 
 
 Hy giet dy foar yn wolk en fjoer, Hy jout dyn herte hâld en stjoer, 
 dyn ienlik doarmjen doel en sin. Sjong dan de Hear wa`t sjonge kin. 
 
 In liet dat him    ferwûndrje moat dat dij noch lok en libben bart, 
 dat God dyn namme net fergeat mar nij beneamde út nacht en dead. 
 
 De hope bloeit en `t leauwe sjocht de tekens rizen fan syn Rjocht. 
 Troch wee en wanhoop klinkt it liet fan `t Keninkryk dat net fergiet. 
 
 Sa fynt ús faaie foet de wei, sa geane wy Him achternei 
 en sjonge sûnder ein of kear in nij gesang foar God de Hear. 
 
 In liet fan W.Bernhard. 
 

Wie familie, vrienden of bekenden in Abbingahiem en Bornia 
Herne heeft wonen, heeft inmiddels ontdekt dat er sinds 1 januari 
behoorlijk wat veranderd is! 
 
Abbingahiem heeft de laatste jaren een grote verbouwing 
ondergaan, om te kunnen voldoen aan de eisen van de tijd. Het 
is een kleurrijk geheel geworden. Er zijn onder andere nieuwe 
kleinschalige groepswoningen voor dementerenden bijgebouwd 
en de appartementen zijn aangepast zodat ze ook geschikt zijn 
voor mensen die zwaardere verpleeghuiszorg nodig hebben. 
Daarnaast is de begane grond drastisch veranderd en wordt er 
meer rekening gehouden met bezoekers en bewoners vanuit de 
wijk. Zo is er een grand café gekomen waar men terecht kan 
voor een kopje koffie met een gebakje, een lunch, of een 
consumptie met een hapje erbij. Ook staan er twee prachtige 
biljarts, waar al intensief gebruik van gemaakt wordt. Vanuit 
Bornia Herne is een aantal bewoners naar Abbingahiem 
verhuisd. U heeft het misschien al gezien op tv of in de 
plaatselijke nieuwsbladen. Het is een grote verandering voor 
deze bewoners om vanuit een kleine kamer naar een ruim 
appartement te gaan en te wennen aan (gedeeltelijk) nieuw 
personeel, maar samen proberen we er het beste van te maken! 
Zo langzamerhand zullen bewoners, familie en medewerkers 
hun draai weer vinden in deze nieuwe setting. 
 
Mooi om te noemen is dat er in het ‘nieuwe’ Abbingahiem een 
stilteruimte wordt gerealiseerd. Voorheen was er geen ruimte 
voor bezinning en reflectie, of om rust te zoeken en opademen, 
dus het is erg mooi dat deze ruimte er nu fysiek komt. Daarmee 

wordt erkend dat zingeving van belang is in het dagelijks leven en 
krijgt het letterlijk en figuurlijk een plek. Wanneer de stilteruimte 
geopend wordt, staat nog niet helemaal vast. De verwachting is 
dat dit rondom de zomervakantie zal plaatsvinden. 
 
Ook in Bornia Herne is er veel gaande. Per 1 januari is dit niet 
langer een verpleeghuis waar mensen wonen, maar is het 
uitsluitend gericht op Geriatrische Revalidatie. Waar wij voorheen 
spraken over bewoners spreken we nu over cliënten . De meeste 
cliënten worden vanuit het ziekenhuis  opgenomen om te 
herstellen vanwege  een  operatie of andere  aandoening met als 
doel weer zoveel mogelijk ‘de oude’ te worden. Vanwege  het 
grote accent op revalideren  zijn ook de bezoekuren aangepast. 
Op werkdagen is bezoek welkom van 16.00-20.00 uur en op 
zaterdag ,zon- en feestdagen van 10.30-12.00 uur en 14.30 tot 
20.30 uur. Het doel hiervan is dat cliënten zoveel mogelijk tijd 
hebben voor therapieën en begeleidingsgesprekken.   Het betreft 
dus een tijdelijk verblijf, tot maximaal 6 maanden.  
De mensen die in Bornia  Herne zijn opgenomen kunnen  op zon- 
en feestdagen  naar een  kerkdienst  in het MCL die geleid wordt 
door één van de geestelijk verzorgers.  
 Ook Bornia Herne zal de komende jaren aangepast worden op 
deze nieuwe ‘doelgroep’. Het is de bedoeling dat er in  2017 een 
compleet nieuw gebouw staat. Overigens heeft ook Bornia Herne 
een (vernieuwde) stilteruimte, dus als u eens in de buurt bent of 
op bezoek, neem gerust een kijkje!  
 
Gerda Wiersma, geestelijk verzorger Bornia Herne 
Karlijn Kwint, geestelijke verzorger Abbingahiem 
 

 
De vastenactie heeft  € 850,- opgeleverd (excl. Zondagse collecte) Bedankt voor 
uw medewerking/bijdrage!  


