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Redactioneel 
 
Deze Ruimte staat in het 
teken van de 40-dagentijd. 
Die valt vroeg dit jaar, dus 
we moesten weer snel aan 
de slag in 2016. Gelukkig 
zijn er weer wat artikelen 
binnengekomen. Naast de 
vaste rubrieken van onze 
predikant en de Fryske 
bijdrage van Janny 
Fokkema, ook een verslag 
van de werkzaamheden van 
de diaconie en van de 
voedselbank. We konden 
ook heel snel bij Sjoerd 
Wendelaar Bonga langs om 
hem te interviewen voor dit 
nummer. Veel leesplezier! 
 

De redactie 

februari 2016 
jaargang 6, nummer 4 Met de complimenten van…

Op 3 januari kwamen we voor het eerst als 
gemeente bij elkaar in een kerkdienst in 2016. 
In de hal werden vele nieuwjaarsgroeten 
uitgewisseld. Het was de zondag voor de 
week met ijzel.

In de week voorafgaand aan deze zondag 
was mijn oude wijkpredikant met 
vader op vakantie in Friesland. Ze zouden tot 
die zondag blijven. Hij zou proberen naar de 
dienst te gaan, had hij mij vooraf laten weten. 
Vanwege het weer had ik het niet verwacht, 
maar ineens zag ik hem. Hij was er samen 
met zijn vader.

De dienst verliep verder zoals voorbereid en 
nadat ik bij de deur had gestaan om iedereen 
de hand te schudden, sloot ik me bij de 
koffiedrinkers aan. Ik ging naar mijn oude 
wijkpredikant toe, benieuwd naar zijn 
ervaringen. 

De kerk waar wij elkaar als predikan
gemeentelid (ik) hebben leren kennen, ‘werkt’ 
anders dan de Oase. Het is een groter 
gebouw, met veel mensen. Gevolg daarvan is 
dat de mensen rechts vaak niet weten wie er 
links zitten en andersom. Een jaar of twee 
geleden gebeurde daar iets, wat
niet snel gebeuren zie. Een predikante kwam 
samen met haar man. Deze heeft drie keer te 
horen gekregen dat hij ‘op mijn plaats’ zat. De 
man is zo meermalen gaan verzitten. Tot 
zover de gastvrijheid daar. Begrijp me goed, ik 
ben daar jaren na
gemeente absoluut niet ‘afkraken’. Er waren 
veel positieve dingen en met de mensen in de 
vier banken om ons heen was het de laatste 
jaren zeker gezellig. Ik vind het ook fijn dat ik 
dit jaar ben uitgenodigd om daar nog eens 
voor te gaan. Maar tegelijkertijd vond ik het 
erg naar om dit te horen. Waar is de 
gastvrijheid? De openheid? Gods gemeente 
reikt toch verder dan het ‘ons
kringetje’?! 

Terug naar 3 januari. Mijn collega zat aan een 
tafel, met zijn vader, mijn ouders e
gemeenteleden. Ik vroeg hen naar hun 
ervaringen. Wat opviel was het volgende. De 
predikant was hier in een voor hem nagenoeg 
vreemde gemeente 
mijn intrede geweest 
predikant, hij was ‘in cognito’ zogezegd
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Met de complimenten van… 

Op 3 januari kwamen we voor het eerst als 
gemeente bij elkaar in een kerkdienst in 2016. 
In de hal werden vele nieuwjaarsgroeten 
uitgewisseld. Het was de zondag voor de 
week met ijzel. 

In de week voorafgaand aan deze zondag 
was mijn oude wijkpredikant met zijn gezin en 
vader op vakantie in Friesland. Ze zouden tot 
die zondag blijven. Hij zou proberen naar de 
dienst te gaan, had hij mij vooraf laten weten. 
Vanwege het weer had ik het niet verwacht, 
maar ineens zag ik hem. Hij was er samen 
met zijn vader. 

dienst verliep verder zoals voorbereid en 
nadat ik bij de deur had gestaan om iedereen 
de hand te schudden, sloot ik me bij de 
koffiedrinkers aan. Ik ging naar mijn oude 
wijkpredikant toe, benieuwd naar zijn 

De kerk waar wij elkaar als predikant (hij) en 
gemeentelid (ik) hebben leren kennen, ‘werkt’ 
anders dan de Oase. Het is een groter 
gebouw, met veel mensen. Gevolg daarvan is 
dat de mensen rechts vaak niet weten wie er 
links zitten en andersom. Een jaar of twee 
geleden gebeurde daar iets, wat ik in de Oase 
niet snel gebeuren zie. Een predikante kwam 
samen met haar man. Deze heeft drie keer te 
horen gekregen dat hij ‘op mijn plaats’ zat. De 
man is zo meermalen gaan verzitten. Tot 
zover de gastvrijheid daar. Begrijp me goed, ik 
ben daar jaren naar de kerk gegaan en wil de 
gemeente absoluut niet ‘afkraken’. Er waren 
veel positieve dingen en met de mensen in de 
vier banken om ons heen was het de laatste 
jaren zeker gezellig. Ik vind het ook fijn dat ik 
dit jaar ben uitgenodigd om daar nog eens 

te gaan. Maar tegelijkertijd vond ik het 
erg naar om dit te horen. Waar is de 
gastvrijheid? De openheid? Gods gemeente 
reikt toch verder dan het ‘ons-kent-ons-

Terug naar 3 januari. Mijn collega zat aan een 
tafel, met zijn vader, mijn ouders en wat 
gemeenteleden. Ik vroeg hen naar hun 
ervaringen. Wat opviel was het volgende. De 
predikant was hier in een voor hem nagenoeg 
vreemde gemeente – hij was er alleen met 
mijn intrede geweest –, hij was er niet als 
predikant, hij was ‘in cognito’ zogezegd, en 

toch… toch werd hij aangesproken. Net als zijn 
vader. Of ze nieuw waren. Waar ze vandaan 
kwamen. Enzovoorts. En de een voor de ander 
wenste hen ook het beste voor het nieuwe jaar. 
Ze werden aangesproken. Gezien. Benaderd. 
Verwelkomd. 

Ja, dacht ik toen
is wat ik zo koester in onze wijkgemeente. Dít is 
waarom ik me hier ook zo op mijn plek voel. Niet: 
‘u zit op mijn plaats’, maar: ‘wat fijn dat u er 
bent!’. 

Dat warme gevoel geeft licht, in het donker. In de 
dagen voor Ke
gaan de Lijdenstijd met elkaar tegemoet. 
Ondanks dat Kerst nog zo kort geleden is, met 
het Licht dat doorbrak, zien we om ons heen toch 
nog steeds zoveel donker. In het groot 
aanslagen, geweld, dreiging 
het donker in ons eigen leven. De boodschap 
van Kerst en straks met Pasen wil ons doen 
aanzetten om de moed niet te verliezen. De 
warmte op zondagochtend, waarvan ik ook hoor 
dat gemeenteleden die niet meer kunnen komen 
deze warmte doordeweeks ook merken,
warmte wil daaraan bijdragen. Dat we samen 
optrekken, voor het aangezicht van God, en zo 
samen sterk(er) zijn. En verwarmd. Door Gods 
liefde die doorwerkt in het gemeentezijn. De 
hechtheid. De echtheid. Van de onderlinge 
verbondenheid. Als Lichaam van
Waardoor we zien dat het Licht en de liefde 
uiteindelijk overwinnen. Iets waarvan die zondag 
en zovele andere zondagen, iets zichtbaar werd 
en wordt. Dát is waar we gemeente voor zijn. Zijn 
en mijn complimenten!

  

Ds. M.E. Vroonland
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toch… toch werd hij aangesproken. Net als zijn 
vader. Of ze nieuw waren. Waar ze vandaan 
kwamen. Enzovoorts. En de een voor de ander 
wenste hen ook het beste voor het nieuwe jaar. 
Ze werden aangesproken. Gezien. Benaderd. 

 

Ja, dacht ik toen. Dít is nu ‘het Oase-gevoel’. Dít 
is wat ik zo koester in onze wijkgemeente. Dít is 
waarom ik me hier ook zo op mijn plek voel. Niet: 
‘u zit op mijn plaats’, maar: ‘wat fijn dat u er 

Dat warme gevoel geeft licht, in het donker. In de 
dagen voor Kerst. In de dagen voor Pasen. We 
gaan de Lijdenstijd met elkaar tegemoet. 
Ondanks dat Kerst nog zo kort geleden is, met 
het Licht dat doorbrak, zien we om ons heen toch 
nog steeds zoveel donker. In het groot – 
aanslagen, geweld, dreiging – en in het klein – 
het donker in ons eigen leven. De boodschap 
van Kerst en straks met Pasen wil ons doen 
aanzetten om de moed niet te verliezen. De 
warmte op zondagochtend, waarvan ik ook hoor 
dat gemeenteleden die niet meer kunnen komen 
deze warmte doordeweeks ook merken, díe 
warmte wil daaraan bijdragen. Dat we samen 
optrekken, voor het aangezicht van God, en zo 
samen sterk(er) zijn. En verwarmd. Door Gods 
liefde die doorwerkt in het gemeentezijn. De 
hechtheid. De echtheid. Van de onderlinge 
verbondenheid. Als Lichaam van Christus. 
Waardoor we zien dat het Licht en de liefde 
uiteindelijk overwinnen. Iets waarvan die zondag 
en zovele andere zondagen, iets zichtbaar werd 
en wordt. Dát is waar we gemeente voor zijn. Zijn 
en mijn complimenten! 

Ds. M.E. Vroonland 
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Rondom de diensten 

zondag 7 februari 09.30 uur Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 
zondag 14 februari 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland 
zondag 21 februari 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland, HA 
zondag 28 februari 09.30 uur Ds. P. Dijkstra, Grouw – m.m.v. de cantorij 
 
zondag 6 maart 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland 
woensdag 9 maart 19.30 uur Ds. M.E. Vroonland – vesper i.v.m. Biddag voor gewas en arbeid 
zondag 13 maart 09.30 uur Ds. R. Reitsma, Leeuwarden 
zondag 20 maart 09.30 uur Ds. S.N. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum – Palmzondag 
woensdag 23 maart 15.00 uur Dienst in Erasmus, ds. M.E. Vroonland 
donderdag 24 maart 15.30 uur Dienst in Aldlânstate, ds. M.E. Vroonland 
   19.30 uur Ds. M.E. Vroonland – Witte Donderdag, HA, m.m.v. de cantorij 
vrijdag 25 maart 15.00 uur Dienst in Florastate, ds. M.E. Vroonland 
   19.30 uur Ds. M.E. Vroonland – Goede Vrijdag, m.m.v. de cantorij 
zaterdag 26 maart 19.30 uur Ds. M.E. Vroonland – Stille Zaterdag, HA 
zondag 27 maart 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland – Eerste Paasdag 
 

Wijkavond 
Het is u wellicht al opgevallen: op 9 maart is er een vesper 
vanwege Biddag voor gewas en arbeid. Na afloop van de 
vesper willen we u uitnodigen voor een wijkavond. Verdere 
informatie volgt nog, maar dan weet u het in ieder geval alvast! 

Kindernevendienstleiding gezocht! 
Na meer dan 20 jaar actief te zijn geweest als leidster van de kindernevendienst heeft Janny Lorist aangegeven dat ze er mee wil gaan 
stoppen. Heel begrijpelijk, maar ook heel jammer! De laatste jaren bereidde ze het samen met Anna-Frouk Hoogsteen voor. Met het 
wegvallen van Janny, hebben we dus dringend nieuwe leiding nodig. 

Ons doel is straks om de week kindernevendienst te kunnen bieden. Als er nu een aantal nieuwe krachten bij komen – 
jongeren, vaders, moeders, opa’s, oma’s, enzovoorts – dan kunnen we een rooster maken waarbij je bijvoorbeeld een keer in de twee 
maanden aan de beurt bent. Zes keer kindernevendienst per jaar lijkt dan best te doen, toch? 

Misschien zijn er drempels, twijfels, enzovoorts. Schroom dan niet, maar neem contact op met de scriba Minke Koornstra 
(scribaathuizumoost@gmail.com) of ds. Vroonland (ds.vroonland@kpnmail.nl)! 

Afkondigingen van overlijden 
Naar aanleiding van enkele misverstanden in januari, willen we u graag van het volgende op de hoogte brengen. Bij het overlijden van 
een gemeentelid, wordt dit niet automatisch afgekondigd in diensten. Dat gebeurt alleen als er sprake is van een kerkelijke uitvaart 
en/of wanneer er een officieel bericht bij ons binnengekomen is – een rouwkaart bij de predikant, scriba, voorzitter of het kerkelijk 
bureau. Als van beide geen sprake is, kondigen wij het overlijden niet af. Dit, omdat sommige gemeenteleden daar geen prijs op stellen. 

Om nu te voorkomen dat u, na uw overlijden, niet wordt afgekondigd terwijl u dat wel op prijs zou stellen, willen we u vragen 
om dat kenbaar te maken aan uw kinderen of andere betrokken mensen die t.z.t. met het regelen van uw uitvaart belast zullen zijn. We 
begrijpen dat dit moeilijke gespreksonderwerpen zijn, maar zien geen andere mogelijkheid om anders aan uw wens te kunnen voldoen. 

We hopen op uw begrip. 
 

Namens het moderamen van de wijkkerkenraad, Ds. M.E. Vroonland 

Kerkradio 
De Oase is aangesloten op de kerkradio. Degenen die aan 
huis gebonden zijn, kunnen op deze manier de kerkdienst 
beluisteren. Ook kunnen speciale diensten (trouw- en 
rouwdiensten) worden beluisterd. Het is ook mogelijk om bij 
ziekte e.d. tijdelijk een aansluiting op de kerkradio te krijgen. 

Abonnementskosten bedragen € 10,- per maand per 
aansluiting. Voor inlichtingen en aanvragen kunt u contact op 
nemen met uw wijkdiaken (voor telefoonnummers: zie de 
nieuwe jaargids). 

Bovendien zijn alle diensten, zowel direct als tot bijna 
een half jaar na de uitzending, te beluisteren op 
www.kerkomroep.nl. 

 
Voor het interview met Sjoerd, zie volgende pagina. 
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In gesprek met … Sjoerd Wendelaar Bonga 
Oppassend voor de gladheid rijden we de Sleutelbloem in. Hier 
tussen verschillende andere leden van de Oase, woont Sjoerd 
aan het kanaal met zijn vrouw Renny. We worden hartelijk 
ontvangen met thee en koekjes. 
Sjoerd is op 28 juli 1948 geboren, in de periode na de oorlog. In 
Ferwerd is hij opgegroeid. Sjoerd weet een aantal Oase-gangers 
te noemen die ook uit diezelfde plaats komen. Zelfs zijn 
voormalige buurjongen kerkt bij ons. Vader Wendelaar Bonga was 
ambtenaar Burgerlijke Stand. Sjoerd heeft nog een jongere  zus 
en broer.  Hij ging naar de lagere school in Ferwerd.  Net als 
Anna-Frouk (zie vorige Ruimte) ging hij ook dwars over de weg 
fietsend naar school in Dokkum, LTS Elektrotechniek. Daarna nog 
1 jaar MTS gedaan, maar dat was niet zijn ding. Beide ouders 
waren oud-EHBO-ers. Sjoerd heeft dat diploma in 1966 ook 
gehaald. Bij een EHBO-vereniging Ferwerd e.o. aangesloten waar 
hij 15 jaar voorzitter van geweest is en heeft daar een bloeiende 
vereniging van gemaakt (120 leden). 
Vanwege zijn lengte hoefde Sjoerd niet in militaire dienst en is hij 
in 1966 gaan werken bij Ewald en Zn.  We kunnen Sjoerd niet 
echt een job-hopper noemen, of toch wel?: 1 augustus 1966 
begonnen  als hulpmonteur, later service-monteur, daarna 
tekenaar en projectleider. In 1980 is hij mede-firmant geworden. 
In 1982 overleed helaas de heer Ewald. Onderling was het zo 
geregeld dat als er iets zou gebeuren, het aandelenpakket naar 
de andere firmant zou gaan. Dus Sjoerd werd eigenaar en had 
zo’n 10 á 12 man personeel in dienst. Ze deden veel werk voor de 
Rijksgebouwendienst, Vliegbasis Leeuwarden en voor de grote 
vaste klantenkring. 
Sjoerd ging aan de Pieter Stuyvesantweg wonen en werd lid van 
de Koepelkerk. Daar is hij 4 jaar jeugdouderling geweest. Sjoerd 
had naast zijn eigen flat 3 andere flats aan de rondweg als zijn 
wijk. Dit was een leerzame en mooie periode. Hij is bij veel 
jongeren langs geweest, heeft veel eet afspraken gemaakt. ‘Dat 
was heel handig, want dan hoefde ik zelf niet te koken.’ 
Renny was in dezelfde kerk diaken. Pas tijdens de 3e 
kerkenraadsvergadering viel Renny op, omdat ze vanwege 
diensten in het Bonifatiushospitaal de eerste keren niet kon. Aan 
de hand van het wijkboekje kon Sjoerd mooi achter haar adres 
komen en van het één kwam het ander. Ds. Gerritsen heeft hen in 
1979 getrouwd, hij had nog nooit eerder een diaken en een 
ouderling getrouwd. Ze gingen aan de Sumatrastraat wonen. Daar 
zijn Onno en Petra geboren. In mei 1985 is het gezin verhuisd 
naar de Sleutelbloem. Ze werden lid van de Oase. Al snel is 
Sjoerd 2 periodes diaken geweest en daarna 2 periodes 
ouderling. (in totaal 22 jaar in de kerkenraad). Nu niet meer in de 
kerkenraad, maar wel coördinerend wijkbezoeker (sectie O10, 
Mauritsplein en Van Harinxmaplein en alles buiten het rayon van 
de Oase). 
Sjoerd doet veel dingen in de kerk, heeft de drang om zich overal 
mee te bemoeien en rolt zo in verschillende vrijwilligerstaken. Al 
jaren bouwt hij de kerststal op en af. Hij helpt mee met het 
Eetcafé, de koffie-ochtenden en leidde voorheen jaren de 
kerstbroodmaaltijden in de Kurioskerk. 
Zowel vanwege zijn werk voor de EHBO-vereniging, als voor de 
kerk en zijn voorzitterschap van de vakorganisatie Uneto-VNI 
Installateurs, is Sjoerd voorgedragen voor een lintje. Met een 
smoesje heeft zijn zoon Onno geregeld dat Sjoerd een gesprek 
kreeg met de wethouder op 29 april 2011; “Je moet wel een 
beetje netjes komen, want zo’n wethouder is ook altijd netjes 
gekleed.” Daar zat de hele familie in het stadhuis en kreeg Sjoerd 
een lintje als Lid in de orde van Oranje Nassau. 
In december 2010 is Sjoerd gestopt met werken. Dit heeft hij 
gevierd met een groot feest in Post Plaza, waar zelfs het 
Pasveerkorps binnen kwam marcheren. In 2014 bestond Ewald 
bv. 100 jaar. Ongeveer de helft daarvan heeft Sjoerd er gewerkt. 
Nu runt Onno het bedrijf. 
 
 
 

Dan nu een aantal gerichte vragen. 
 
Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen 
interviewen? 
‘Ik zou in elk geval niet vragen naar het waarom van 
lijden/oorlog/strijd. Daar heeft God niks mee te maken. Dit alles 
doet God net zo veel pijn als de betrokken persoon.’ 
 
Hoe vaak/wanneer lees je de Bijbel? 
“We lezen elke dag uit de Bijbel. We zijn onlangs begonnen in de 
nieuwe Bijbel, ‘Bijbel in Gewone Taal’.  Ook in de vakantie lezen 
ze de Bijbel. Sjoerd heeft een visje (Ichthus-teken) achterop de 
auto. Hoewel het bedoeld is als herkenningsteken, grapt Sjoerd – 
als mensen ernaar vragen – dat dat betekent dat er een Bijbel 
aan boord is. 
 
Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft? 
Het valt niet zozeer onder het nieuws maar Sjoerd vindt het 
belangrijk om te stemmen. Hij is lid van het CDA. Ook vindt hij het 
belangrijk om naar bijeenkomsten van het CDA te gaan om als 
achterban input te geven aan de raadsleden. 
 
Waar erger je je aan? 
“Aan de vele accept-giro’s die je soms krijgt.” 
 
Wat is een kenmerk van jezelf? 
“Ik kan luisteren maar ik hou me niet in als er iets gezegd ‘moet’ 
worden. Ik ben niet oppervlakkig”. 
 
Heb je een levensmotto? 
“Omzien naar elkaar” (familie, buren, personeel). 
 
Hoe ziet je favoriet vakantie eruit? 
“ In het voorjaar gaan we met het vliegtuig naar een warm land. 
Zo zijn we al naar Kaapverdië, Gambia, Marokko, Kenia, Tunesië, 
Zuid-Afrika en Israël geweest. In de zomer gaan we met de 
caravan op pad. Vier jaar geleden hebben we een nieuwe 
gekocht. We zijn al naar Spanje, Portugal, Kroatië, Vogezen, 
Elzas, Sicilië, Corsica geweest. We gaan vaak met Renny haar 
zus en zwager. Dit jaar gaan we misschien naar Sardinië, via 
Rome.’ 
 
Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken? 
“Als er brand of inbraak is op bedrijventerrein De Hemrik.” Sjoerd 
is daar parkmanager (hij zit tussen het bestuur en de leden in). 
Binnenkort mag Sjoerd mee Minister van der Steur ontvangen 
voor een rondleiding op De Hemrik, rekening houdend met de 
protocollen die daarvoor zijn. “Onlangs hebben we de vijfde ster 
gehaald voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven.” 
Evt. wil Sjoerd ook wel wakker worden gemaakt voor lekker eten. 
 
Wie bewonder je en waarom? 
De vraag is eigenlijk bedoeld om het breed te zien maar Sjoerd 
zoekt het dichterbij. Hij bewondert Madelon Vroonland. Als 
nieuwe dominee is ze toch maar mooi zelfverzekerd aan het 
werk. 
 
Wat zijn je hobby’s? 
Sjoerd duikt in de geschiedenis van het bedrijf Ewald. Mogelijk 
brengt hij hier een keer een boekje over uit. Ook mag Sjoerd 
graag foto’s maken en inplakken en zo bijvoorbeeld een verslag 
maken van elke vakantiedag. En familie-onderzoek is ook een 
hobby. We mogen deelgenoot zijn van een keurig uitgewerkte 
stamboom op tekentafelpapier. 
 
Sjoerd (en Renny), bedankt voor de ontvangst en het gesprek. 

 
 

Pietie Mulder en Edwin van der Wal 



 

 

Gedicht, Liet 973 út it lieteboek 

Om hjir te wêzen, Hear, jo each en ear, 
te sjen wa`t sjoen noch heard wurdt, kear op kear,
in dak te bieden wa`t syn thús ferlear, 
halleluja, 
 
om hjir te wêzen, Hear, jo hân en foet, 
misdielden brea te jaan en nije moed, 
in wei te sykjen foar de minske yn noed, 
halleluja, 
 
om hjir te wêzen, Hear, jo stim en hert, 
te sprekken foar wa`t macht it wurd belet, 
foar wa`t ferwûne is of finzen set, 
halleluja, 
 
binn` wy op ierde, Kristus, nei jo byld: 
jo each, jo ear, jo stim rjochtút en myld, 
jo hân en hert, in kwetsber mins ta skyld. 
Halleluja!. 
 
Tekst Delores Dufner.- ‘To be your presence’. 
Oersetting Eppie Dam. 

Goede voornemens en de voedselbank
Goede voornemens voor 2016; past de Voedselbank daarin?

Aan het begin van een jaar hebben wij vaak goede voornemens. Meer bewegen en afvallen zijn de toppers. En... soms hoor je 
ook: meer aandacht voor de omgeving, voor medemensen.

Is het een idee om eens aan de Voedselbank te denken? De
doelstelling: ‘Voedsel dat om een of andere reden over is en zou worden weggegooid, gratis aan mensen geven die dit hard nodig 
hebben’. Inmiddels ontvangen ca. 450 klanten een voedselpakket, met ruim 

Bij de uitvoering zijn ruim 100 onbezoldigde vrijwilligers betrokken voor het maken van de pakketten, administratie, intake en 
vervoer. Aanvulling is altijd welkom. Het ‘goede voornemen
aan mensen die dit nodig hebben. 

De exploitatiekosten bedragen ca. € 60.000,
particulieren en de gemeente Leeuwarden. Het is elk jaar wee
vaste donateursbestand uitbreiden, waardoor de financiële basis steviger wordt.

Is uw goede voornemen in 2016 donateur en/of vrijwilliger te worden?
Meer weten of opgave: Pieter Kooistra tel. 058 2880038 of e

Diaconie, een licht in de wereld van alledag
Dik twee jaar ben ik nu diaken en ik moet zeggen, dat het een hele mooie ervaring is om diaken te zijn. Als diaken krijg je v
met hulpvragen en wat is het mooi, als je het leven van mensen wat kunt verbeteren. Als Huizum
diaconie nauw met elkaar samen. De afgelopen maanden zijn er veel activiteiten geweest zoals de actie van Omrop Fryslân voor 
voedselbank, waar wij zowel vanuit de Oase als vanuit de Kurioskerk aan meegedaan hebben. Beide kerken waren op 9 
open om levensmiddelen te brengen. Omrop Frysân kwam zelfs nog langs in de Oase. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde acti
Natuurlijk houdt het daarmee niet op, want de handkar in de Oase en de kruiwagen in de Kurioskerk blijven staan, zodat 
moment weer levensmiddelen ingeleverd kunnen worden. Deze worden regelmatig naar de voedselbank gebracht, want de nood is en 
blijft hoog. 

Daarnaast hebben wij vanuit de diaconie weer veel mensen blij kunnen maken met een kerstpakket. Daarin hebben
samengewerkt met het Sociaal Wijkteam. Wat is het fijn, dat je als christenen op deze manier iets kunt betekenen voor je mede
wat licht kunt brengen in de levens van mensen, die het vaak niet zo gemakkelijk hebben.

Vanuit onze diaconie zitten er ook vertegenwoordigers in het Diaconaal Platform Leeuwarden. Uiteraard kregen wij daardoor 
ook te maken met de vluchtelingenopvang. Vanuit een paar kerken kwam het idee om iets te doen voor de kinderen in de 
vluchtelingeopvang. In plaats van een Sinterklaasfeest zou een Sintclownsfeest georganiseerd worden met rugzakjes met cadeautjes 
voor alle kinderen. Het was nog een heel werk om uit te zoeken wat voor welke leeftijd geschikt zou zijn. Maar met behulp van
vrijwilligers uit verschillende kerken is dit toch gelukt en ook vanuit de Oase hebben een aantal mensen geholpen. Ik vond het een heel 
bijzondere ervaring om dit mee te maken en om te zien hoe je samen als kerken en gezamenlijke diaconieën sterk kunt zijn. De 
kinderen hebben op 3 december een prachtig feest gehad.

Helaas kon de nieuwjaarsbijeenkomst voor de ouderen in onze gemeente vanwege de gladheid niet doorgaan, maar voor april 
staat er alweer een middag gepland met een mooi programma.

Dit is een greep uit de activiteiten van de diaconie.
Werkgroep Roemenië, Malawi, het eetcafé, de koffiemorgens, ons vakantiehuisje (waar mensen met een smalle beurs naar toe kunn
of de mensen, die de vakanties in Lunteren regelen, waa

Dit is even een kijkje achter de schermen van de diaconie. Ook dit jaar hopen wij weer veel activiteiten te kunnen ontplooien
veel mensen een steuntje in de rug te geven vanuit onze opdracht vanuit Gods Woord. Zoals ds. Ro
landelijke diaconale dag “Wie in God gelooft, gelooft in mensen”.

4 
Ruimte verschijnt 

actuele berichten verwijzen wij u naar 

te sjen wa`t sjoen noch heard wurdt, kear op kear, 

Goede voornemens en de voedselbank 
de Voedselbank daarin? 

Aan het begin van een jaar hebben wij vaak goede voornemens. Meer bewegen en afvallen zijn de toppers. En... soms hoor je 
ook: meer aandacht voor de omgeving, voor medemensen. 

Is het een idee om eens aan de Voedselbank te denken? Deze is in 2005 door de Raad van Kerken o
Voedsel dat om een of andere reden over is en zou worden weggegooid, gratis aan mensen geven die dit hard nodig 

. Inmiddels ontvangen ca. 450 klanten een voedselpakket, met ruim 1.000 mensen als blije achterban.
onbezoldigde vrijwilligers betrokken voor het maken van de pakketten, administratie, intake en 

goede voornemen’ van deze vrijwilligers is het uitgeven van een zo goed mogelijk voedselpakket 

€ 60.000,- per jaar, die worden gedekt door giften van kerken, diaconieën, bedrijven, 
particulieren en de gemeente Leeuwarden. Het is elk jaar weer spannend of de kosten worden gedekt door de giften. Wij willen graag het 
vaste donateursbestand uitbreiden, waardoor de financiële basis steviger wordt. 

Is uw goede voornemen in 2016 donateur en/of vrijwilliger te worden? Help de Voedselbank helpen.
Meer weten of opgave: Pieter Kooistra tel. 058 2880038 of e-mail p.kooistra@voedselbankleeuwarden.nl

Diaconie, een licht in de wereld van alledag 

Dik twee jaar ben ik nu diaken en ik moet zeggen, dat het een hele mooie ervaring is om diaken te zijn. Als diaken krijg je v
met hulpvragen en wat is het mooi, als je het leven van mensen wat kunt verbeteren. Als Huizum-Oost en Huizum
diaconie nauw met elkaar samen. De afgelopen maanden zijn er veel activiteiten geweest zoals de actie van Omrop Fryslân voor 
voedselbank, waar wij zowel vanuit de Oase als vanuit de Kurioskerk aan meegedaan hebben. Beide kerken waren op 9 
open om levensmiddelen te brengen. Omrop Frysân kwam zelfs nog langs in de Oase. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde acti
Natuurlijk houdt het daarmee niet op, want de handkar in de Oase en de kruiwagen in de Kurioskerk blijven staan, zodat 
moment weer levensmiddelen ingeleverd kunnen worden. Deze worden regelmatig naar de voedselbank gebracht, want de nood is en 

Daarnaast hebben wij vanuit de diaconie weer veel mensen blij kunnen maken met een kerstpakket. Daarin hebben
samengewerkt met het Sociaal Wijkteam. Wat is het fijn, dat je als christenen op deze manier iets kunt betekenen voor je mede
wat licht kunt brengen in de levens van mensen, die het vaak niet zo gemakkelijk hebben. 

ten er ook vertegenwoordigers in het Diaconaal Platform Leeuwarden. Uiteraard kregen wij daardoor 
ook te maken met de vluchtelingenopvang. Vanuit een paar kerken kwam het idee om iets te doen voor de kinderen in de 

terklaasfeest zou een Sintclownsfeest georganiseerd worden met rugzakjes met cadeautjes 
voor alle kinderen. Het was nog een heel werk om uit te zoeken wat voor welke leeftijd geschikt zou zijn. Maar met behulp van

n is dit toch gelukt en ook vanuit de Oase hebben een aantal mensen geholpen. Ik vond het een heel 
bijzondere ervaring om dit mee te maken en om te zien hoe je samen als kerken en gezamenlijke diaconieën sterk kunt zijn. De 

n prachtig feest gehad. 
Helaas kon de nieuwjaarsbijeenkomst voor de ouderen in onze gemeente vanwege de gladheid niet doorgaan, maar voor april 

staat er alweer een middag gepland met een mooi programma. 
Dit is een greep uit de activiteiten van de diaconie. Laten wij daarnaast niet de mensen vergeten, die zich inzetten voor de 

Werkgroep Roemenië, Malawi, het eetcafé, de koffiemorgens, ons vakantiehuisje (waar mensen met een smalle beurs naar toe kunn
of de mensen, die de vakanties in Lunteren regelen, waar ook begeleiding aanwezig is. 

Dit is even een kijkje achter de schermen van de diaconie. Ook dit jaar hopen wij weer veel activiteiten te kunnen ontplooien
veel mensen een steuntje in de rug te geven vanuit onze opdracht vanuit Gods Woord. Zoals ds. Rob Visser zo mooi verwoordde op de 
landelijke diaconale dag “Wie in God gelooft, gelooft in mensen”. 
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Colofon 

Aan het begin van een jaar hebben wij vaak goede voornemens. Meer bewegen en afvallen zijn de toppers. En... soms hoor je 

ze is in 2005 door de Raad van Kerken opgericht met als 
Voedsel dat om een of andere reden over is en zou worden weggegooid, gratis aan mensen geven die dit hard nodig 

000 mensen als blije achterban. 
onbezoldigde vrijwilligers betrokken voor het maken van de pakketten, administratie, intake en 

ven van een zo goed mogelijk voedselpakket 

per jaar, die worden gedekt door giften van kerken, diaconieën, bedrijven, 
r spannend of de kosten worden gedekt door de giften. Wij willen graag het 

Help de Voedselbank helpen. 
p.kooistra@voedselbankleeuwarden.nl 

Dik twee jaar ben ik nu diaken en ik moet zeggen, dat het een hele mooie ervaring is om diaken te zijn. Als diaken krijg je veel te maken 
Oost en Huizum-West werken wij in de 

diaconie nauw met elkaar samen. De afgelopen maanden zijn er veel activiteiten geweest zoals de actie van Omrop Fryslân voor de 
voedselbank, waar wij zowel vanuit de Oase als vanuit de Kurioskerk aan meegedaan hebben. Beide kerken waren op 9 december 
open om levensmiddelen te brengen. Omrop Frysân kwam zelfs nog langs in de Oase. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde actie. 
Natuurlijk houdt het daarmee niet op, want de handkar in de Oase en de kruiwagen in de Kurioskerk blijven staan, zodat er ieder 
moment weer levensmiddelen ingeleverd kunnen worden. Deze worden regelmatig naar de voedselbank gebracht, want de nood is en 

Daarnaast hebben wij vanuit de diaconie weer veel mensen blij kunnen maken met een kerstpakket. Daarin hebben wij nauw 
samengewerkt met het Sociaal Wijkteam. Wat is het fijn, dat je als christenen op deze manier iets kunt betekenen voor je medemens en 

ten er ook vertegenwoordigers in het Diaconaal Platform Leeuwarden. Uiteraard kregen wij daardoor 
ook te maken met de vluchtelingenopvang. Vanuit een paar kerken kwam het idee om iets te doen voor de kinderen in de 

terklaasfeest zou een Sintclownsfeest georganiseerd worden met rugzakjes met cadeautjes 
voor alle kinderen. Het was nog een heel werk om uit te zoeken wat voor welke leeftijd geschikt zou zijn. Maar met behulp van veel 

n is dit toch gelukt en ook vanuit de Oase hebben een aantal mensen geholpen. Ik vond het een heel 
bijzondere ervaring om dit mee te maken en om te zien hoe je samen als kerken en gezamenlijke diaconieën sterk kunt zijn. De 

Helaas kon de nieuwjaarsbijeenkomst voor de ouderen in onze gemeente vanwege de gladheid niet doorgaan, maar voor april 

Laten wij daarnaast niet de mensen vergeten, die zich inzetten voor de 
Werkgroep Roemenië, Malawi, het eetcafé, de koffiemorgens, ons vakantiehuisje (waar mensen met een smalle beurs naar toe kunnen) 

Dit is even een kijkje achter de schermen van de diaconie. Ook dit jaar hopen wij weer veel activiteiten te kunnen ontplooien en 
b Visser zo mooi verwoordde op de 

Janny de Dreu 


