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Voor u ligt een jubileumnummer van de Ruimte, 

volledig gewijd aan het jubileum van de Oase. 

“We” bestaan 40 jaar! 40 jaar kerk in de wijk,  

40 jaar delen van lief en leed,  40 jaar waarin  

we samen op weg  waren, inspiratie zochten, 

deelden, hoogte- en dieptepunten in ons leven 

mee maakten met doop, huwelijk en uitvaart … 

Een deel van ons is daadwerkelijk veertig jaar 

met de Oase verbonden. Zo kwamen verhalen 

naar boven van het verkopen van tegeltjes om  

geld in te zamelen voor de bouw. Anderen 

kwamen in de loop van de tijd. Toen huizen in 

de omliggende wijk werden opgeleverd en zij  

er als eerste bewoners in trokken. Weer ande-

ren kwamen er in de jaren daarna. Bijvoorbeeld 

als gevolg van de sluiting van de Dorpskerk.  

Of omdat ze zelf verhuisden. Een laatste groep, 

waartoe ik zelf behoor, heeft maar een relatief 

klein deel van de 40 jaar in de Oase meege-

maakt.: Leden die dit of vorig jaar bij de  Oase 

gekomen zijn. In deze editie vindt u van alles 

terug wat aan deze verschillende manieren van 

verbondenheid raakt. Een overzicht van de 

geschiedenis, korte interviews met gemeente- 

leden die al lang of kort lid zijn, 

die nog in de kerk (kunnen) komen of niet 

meer, jong en oud . . . We zien het zelf als 

een bewaareditie met van alles over wat 

geweest is. Tegelijkertijd blijft het niet bij  

terugblikken. Net zoals we in het jubileum-

weekend niet alleen stilstaan bij het verleden.  

We kijken ook naar het  heden en de toe-

komst. Wat kunnen we uit de  veertig jaar  

die achter ons ligt meenemen, als inspiratie,  

wegwijzer, bemoediging? Ik noem er alvast 

één: de verbondenheid met God en met  

elkaar, de banden die meegroeiden en mee 

veranderden met het verstrijken van de tijd  

en tegelijkertijd altijd blijvend waren. Zoals 

God in vuur en wolk voor Mozes en het volk 

uitging, zoals Hij met Mozes en het volk  

verbonden was en hen dagelijks voorzag in 

wat ze nodig hadden, zo gaat Hij ook ons 

voor, de toekomst tegemoet in verbonden-

heid met ons en ons gevend dat wat wij nodig  

hebben. Zo kunnen we met dankbaarheid 

terug kijken, met hoop en vertrouwen naar de 

toekomst. 

 

 Ds. M.E. Vroonland 

Deel je leven 
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            6 november   9.30   uur     ds. M.E. Vroonland               Thomasviering in het kader van 40 jaar Oase 

 13 november    9.30   uur   ds. P.R. Beintema                   Dankdag + oogstdienst 

 20 november   9.30   uur     ds. M.E. Vroonland      Laatste zondag kerkelijk jaar 

 27 november    9.30   uur     ds. M.E. Vroonland      Eerste zondag van Advent 

 4 december   9.30   uur     ds. M.E. Vroonland      Tweede zondag van Advent 

 11 december   9.30   uur     ds. G.R. Rinsma (Goutum)      Kanselruil, Derde zondag van Advent, HA 

 18 december   9.30   uur     ds. R. Reitsma (Leeuwarden)    Vierde zondag van Advent 

   17.00   uur   ds. G.R. Rinsma (Goutum)     Top 2000 dienst 

 24 december 19.00   uur   ds. M.E. Vroonland      Kinderkerstnacht 

 25 december   9.30   uur     ds. M.E. Vroonland      Eerste Kerstdag 

 31 december 19.30   uur   ds. M.E. Vroonland      Oudjaarsavond 

 1 januari 2017   9.30   uur    ds. M.E. Vroonland      Nieuwjaarsdag 

De Oase 40 jaar 
         
        Het is zondag 23 september 2001. In de Oase zijn de  
        talrijke kerkgangers getooid met een groene stola, om  
        het liturgisch te zeggen. Ook de  beide voorgangers, de    
        predikanten De Vries (dan 75 en al geruime tijd emeritus)   
        en Klijn (52 en nog volop actief) . Gevierd wordt dat de   
        Oase 25 jaar geleden werd gebouwd. Ds. de Vries houdt   
        een indrukwekkende preek die hij begint met een  harte- 
        kreet: “Waar was God?!” Aanleiding vormen de  hart- 
        verscheurende televisiebeelden van uit de brandende 
        Towers vallende mensen – nog maar twaalf dagen 
        dagen eerder. Daar kon ik toch onmogelijk omheen?  
        Zou hij later zeggen. Ds. Klijn leidt de avondmaalsviering.   
        Die kerkdienst is intussen al weer vijftien jaar geleden;  
        vandaag wordt de veertigste verjaardag gevierd.   
  
        1975-1976. Op de hoek van Weideflora en Zwenkgras in    
        de wijk Aldlân schept het Leeuwarder bouwbedrijf  
        Heidinga de ‘Oase’. Onder dat motto – dat ook de  
        officiële naam zou worden – had de architect Jan Pas uit  
        Purmerend het ontwerp met de bijbehorende begroting    
        ingediend. De kosten zouden ongeveer anderhalf miljoen   
        gulden bedragen.  
 
         De Oase was na de Schranskerk (1910)  en de Park- 
         kerk (1956) het derde gebouw van de Gereformeerde  
         Kerk van Leeuwarden-Huizum. Níet een kerk, zo werd  
         bij de officiële opening nog eens benadrukt, maar een  
         ‘kerkelijk centrum’, een voor meerdere doeleinden  
         geschikt gebouw.  
 
 

 
        Dat betekende ook een inrichting die niet meteen aan het  
        houden van kerkdiensten doet denken – al lagen die natuurlijk            
        wel in de bedoeling. Want er zouden in de nog in opbouw zijnde          
        wijk veel mensen komen wonen, waaronder naar schatting toch  
        ook wel minstens 1300 gereformeerden – wat naderhand ook       
        bleek te kloppen: begin jaren ‘80 waren het er 1380.  
        Het zou niet zo blijven . . . 

  

Ds. Sjoerd Tiemersma, de ‘bouwpastor’ op het toen  

nog braakliggende terrein aan de Weideflora. 

Kerkdiensten in de komende weken : 
O

A
S

E
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          Over dit alles en wat er verder gebeurde valt heel veel te lezen in het 30 pagina’s tellende geïllustreerde boekwerkje ‘25 jaar Oase 
          in de Woestijn’ door gemeentelid Jant van der Weg. Het biedt een met medewerking van anderen samengesteld overzicht van een      
          boeiende periode. Over de inspanningen door tal van gemeenteleden om het benodigde geld bijeen te brengen, waarbij subsidie uit  

          de werkgelegenheids-pot van de overheid flink meehielp. 

                                                                                                        
                 
                                                                                                        
                                                                                              
  

              
                                                                                                    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         Zijn verhaal werd echter, zoals we al zagen, voortgezet. In eerste instantie door de uit Eindhoven gekomen ds. C.W. (Rien) de Vries  
         de Vries. Hij nam ‘het Zuiden’ mee, dat wil zeggen een protestantse minderheid in een grote rooms-katholieke meerderheid.  
         Wat dit voor ons betekende leest u uitvoerig in het jubileumboekje. Heel in het kort : de invoering van de oecumenische  
         ‘orde van dienst’; de cantorij en de cantor-organist, bij de avondmaalsviering (mét kinderen!) andere, ook gezongen, tafelgebeden;   
         kerstnachtdiensten met kinderen, die breed aandacht trokken. Leer– en gespreksdiensten met vaak voorgangers van ‘buiten’,  
         vesperdiensten, werkgroepen (liturgie, vredesvraagstukken, werelddiaconaat. Het kwam dan wel niet allemaal tegelijk, maar het  
         moest wel wennen. Soms ging dat wat moeilijk en de spanningen waar zijn voorganger mee te maken kreeg waren er ook, maar de    
         gemeente, mede geïnspireerd door zijn dikwijls verrassende preken op de zondagmorgen, hield de lijn vast . . . 
 

 
   Goff Spoelstra 
 
    1. Hoe zijn jullie bij de Oase betrokken geraakt? 
 
     Voordat we in 1978 in Leeuwarden kwamen wonen, gingen we eigenlijk nooit naar de kerk, omdat we de Gereformeerden in Ten Boer 
     bij Groningen bekrompen vonden. We hadden ook geen belijdenis gedaan en Marie-José niet laten dopen. In Leeuwarden wilden we 
     ons aanvankelijk dan ook niet aansluiten, maar er kwam iemand van de Oase langs en dat was direct heel anders. Hij vertelde dat er 
     veel werkgroepen waren en zei dat we het beste iets konden ‘doen’. Het gesprek met ds. De Vries enkele weken later trok ons over de     
     de streep. Ik kon een aantal zaken uit de geloofsbelijdenis niet onderschrijven, maar hij zei dat niet iedereen hetzelfde hoefde te   
     geloven. “Als je er maar mee bezig bent”. We zijn actief gaan meedoen, hebben met aangepaste tekst belijdenis gedaan en  
     Marie-Jose laten dopen. 
 
      
 

     2. Kunnen jullie iets over één bijzondere herinnering vertellen? 
 
     Het is moeilijk mijn dierbaarste herinnering te verwoorden,  
     het zijn er meer. Ondanks de strijd ervoor: kinderen aan het avondmaal 
     (tientallen per dienst) en de maatschappelijke betrokkenheid (De Vries),  
     de creativiteit van Huib Klijn, de  geloofsruimte die Douwe Posthuma gaf 
     (‘Mag ik dit eigenlijk wel zeggen …’Heerlijk’ …) en de nieuwe frisheid van  
     Madelon Vroonland. 
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Men leest ook hoe de reeds aangetreden eerste wijkpredikant 
Sjoerd Tiemersma zich liet inspireren door het van de traditionele 
kerkinrichting afwijkende ontwerp, om ook met de ertoe behorende 
(wijkgemeente) een, zoals dat door de eerste koster Jille Leffring  
in het boekje werd omschreven ‘eigen weg’ te gaan. Dit zou onder 
andere betekenen, volgens de predikant, dat zondags niet het 
beluisteren van een preek centraal zou staan, maar dat men in de 
onderlinge ontmoeting elkaar zou versterken en vormen in het 
geloof. 
 
Deze nadruk op het ontmoetings-element zou men later bij met 
name opvolger ds. Klijn weer terugzien. De visie van Tiemersma 
riep in de andere wijken verzet op en tegen de spanningen die dat 
meebracht kon hij niet op. Al in 1977 aanvaarde hij een benoeming 
als legerpredikant en vertrok. Tot eigen verdriet en dat van velen in 
de kerk. 

 



 
   
   
       Ds. de Vries ging in 1988 vervroegd met emeritaat. Samen met zijn vrouw Gerda ging hij wonen in Lauwersoog om zich te ontspannen 
       bij zijn boeken, zijn bijen en zijn boot. Later verhuisden ze naar Burgum. Rien en Gerda overleden enkele dagen na elkaar in 2011.  

           

       In de Oase kwam als opvolger een andere ‘zuiderling’: de negenendertig jarige ds. H.A. (Huib) Klijn vanuit de protestantse streek- 
       gemeente Maas en Waal. Hij vervolgde de reeds ingeslagen weg. Voegde nog elementen toe, verdiepend: sfeer, thema’s als 
       bezinning en meditatie: kerst, paastijd, herdenking overledenen in de paasnacht. Alles in zijn geheel eigen stijl. Kunstzinnig,  
       muzikaal, poëtisch – ook in zijn preken, met veel gevoel voor symboliek. Bij dat alles ook vaak een heldere en voor velen  
       verassende bijbeluitleg. 

           

       Het is zondag, 6 november 2016. We zijn vijftien jaar verder. Er is veel gebeurd. De, wat men dan noemt ‘gevestigde’ kerken, ook 
       die van Huizum, werden geconfronteerd met sterk teruglopende ledentallen en kerkbezoekers en dus draagkracht. In de Oase 
       kregen we bovendien in 1995 te maken met de overgang van de in Goutum wonende gereformeerden  naar de Agneskerk in Goutum.  
 
       De terugloop had vaak ingrijpende gevolgen. In Huizum moesten in 1996 de Parkkerk en in 2000 de Schranskerk de deuren sluiten.   
       Daar stond tegenover dat uiteindelijk ook hier het Samen op Weg proces resultaat had: de gemeenten van Park- en Kurioswijk  
       gingen samen en ook die van Schranskerk en Pniël. Als kroon op het werk werd op 31 december 2007 de PKN-gemeente  
       Leeuwarden-Huizum opgericht. 

           

       In datzelfde jaar 2007 werd Leeuwarden-Huizum en in het bijzonder 
       de Oase-gemeente getroffen door een groot verlies. In oktober                                     
       moest ds. Klijn zich ziek melden. Het bleek heel ernstig.         
                                                          
      Op 6 december 2007 overleed hij, 58 jaar oud. 
 
       Bijna 20 jaar was Huib Klijn onze voorganger, als gids en speurneus 
       met ons onderweg. De verslagenheid was groot, verlammend bijna. 
       In het bijzonder voor zijn naasten: zijn vrouw Nenkie, met wie hij na  
       hun huwelijk in 1972 twee jaar later hun eerste pastorie betrok in  
       Oostzaan en hun kinderen Wouter, Annemarie en Johan. 
       Ds. Helmer le Cointre leidde op 11 december een indrukwekkende 
       afscheidsdienst in een overvolle Kurioskerk . . . 

           

   Mevr. Duker 
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 Mevr. Duker 
 1.  Hoe bent u bij de Oase betrokken geraakt? 
 
 Ik kwam ongeveer 13 jaar geleden in Leeuwarden wonen. Tegelijk met mijn zus  
 om hier van ons pensioen te genieten. Helaas overleed mijn zus al binnen een jaar. 
 Ik ging net als mijn buren in Aldlânstate naar de Oase. Ds. Klijn was toen dominee  
 van onze gemeente, gevolgd door ds. Douwe Posthuma. 
 
 Hij is vaak bij mij op bezoek geweest. 
 Ook de ‘nieuwe’ dominee is al op bezoek 
 geweest. Ik vind het fijn als de dominee langs 
 komt, want door mijn gezondheid kan ik niet 
 meer naar de kerk komen. 
      

  

 2.  Kunt u iets over één bijzondere herinnering vertellen? 
 
 Ik heb hier een prachtige kaart, gekregen bij de bloemen van de kerk. Op de kaart  staan 
 veel namen die ik ken van mijn bezoeken aan de kerk. Ook de voorkant van de kaart vind 

 ik erg prachtig. De bloemen zijn al vergaan, maar de kaart staat nog steeds op het tafeltje. 



 
        
 
      

           Ds. Douwe Posthuma 
 

    
      “Wat is een dierbare of onuitwisbare herinnering die je hebt  
          aan de tijd dat je predikant was in de Oase”. 
 
            
           Om verdrietige redenen werd ik eind 2007 als predikant nauw betrokken bij ‘de Oase’,  
           naast de benaming van het kerkgebouw aan de Weideflora de naam van één van de  
           4 wijkgemeenten van Huizum. Op 17 mei 2009 mocht ik de laatste dienst leiden van  
           de wijkgemeente met die naam. Op pinksterzondag 31 mei 2009 ‘vierden’ we de  
           feestelijke dienst van de nieuwe wijkgemeente Huizum-Oost, beginnend met een dienst  
           in de Dorpskerk en afsluitend in ‘de Oase’. Vanaf de startzondag 2009 op 27 september  
           was er op zondag één viering, afwisselend in de Dorpskerk en ‘de Oase’ en vanaf de  
           Goede Week en Paaszondag 2010 ‘kerken’ we als wijkgemeente Huizum-Oost alleen 
           nog in ‘de Oase’. 
                                             
           Aan de voormalige ‘gereformeerde’ wijkgemeente ‘de Oase’ heb ik dierbare herinneringen. 
           Ik werd in verdriet om het heengaan van hun predikant, Huib Klijn, met heel veel liefde  
           ontvangen en ik mocht zijn wie ik was en werd. Ik houd en hield (en deed dat ook al jaren)  
           van liturgische diensten, rekening houdend met de oecumenische lezingen van de zondag,  
           het kerkelijk jaar, en een ‘vast’, vertrouwde orde van dienst, en kreeg in ‘de Oase’ daarbij 
           betrokken prachtige organisten en/of pianisten, een cantorij en muziekgroep waar nodig,  
           en een mooi liturgisch centrum, vol eerbied en dichte nabijheid. Door ‘de Oase’ voelde ik  
           me thuiskomen en trok een jas aan die me paste in een nieuwe toga en bijbehorende  
           gekleurde stola’s. 
 
           Een rijke tijd in ‘de Oase’ heb ik mogen beleven in de samenwerking met Helmer le Cointre, 
           Anja Bakker en Corry Tigchelaar, lieve mensen met eigen,  bijzondere kwaliteiten, en we 
           vulden elkaar zo goed aan. Kerkeraadsleden, vele vrijwilligers op het kerkelijk erf, zoveel  
           mensen bij wie ik mocht komen, jullie allen zijn/waren voor mij een Oase. 
    
           De meest bijzondere herinnering bewaar ik aan de startdienst in 2013 rond het Nieuwe 
           Liedboek. Olchert moest me tot de orde roepen, we ‘vierden’, zongen nieuwe en vertrouwde  
           liederen in een dienst die meer dan twee uur duurde, een lengte ‘zelfs niet mogelijk in de  
           meest zware gemeente’. En dat, waar ik door wie me niet zo goed kent vaak ‘licht’   
           word/werd genoemd. 
 
           En, tenslotte, dat ‘Douwe’s boom’ bij ‘de Oase’ staat, ontroerd me. 
 
      
      

 

Liet 913 út it Lieteboek 

 

Mei de takomst tsjuster lykje, feilich gean ‘k oan Heite hân : 

moedich sil ‘k de wegen sykje nei it ûnbekende lân. 

Lit my stil Jo folgje, Heare, wat Jo dogge is inkeld goed! 

‘k Sil de dei fan hjoed ferneare mei in wis en rêstich moed! 

 

Tekst: Jaqueline van der Waals “Wat de toekomst brengen moge”. 

Oersetting: Fedde Schurer. 
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           Ook nadien is Le Cointre’s werk voor de gemeente van grote betekenis geweest. Onder meer op het gebied van vieren,  
           toerusten en het maandelijks voorgaan in de diensten met een bijzonder karakter. Dankzij deze hulp en de inzet van tal  
           van vrijwilligers kon de Oase-gemeente verder. Bovendien stond er een opvolger klaar in de persoon van ds. Douwe  
           Posthuma, de hervormde voorganger van de Kuriosgemeente. Hij werd, mede in het kader van het fusieproces, de 
           wijkpredikant in de Oase.  

            

           Ook hij bleek, met inbreng van zijn eigen talenten, de tot dan gevolgde weg te kunnen voortzetten. Dat bleek allereerst  
           in zijn omgang met het aan hem toevertrouwde godsvolk : Persoonlijk (het welkom bij de kerkdeur), joviaal, pastoraal  
           vooral. Dan waren er natuurlijk zijn preken, getuigend van een persoonlijke en ook vrijmoedige, bij tijden emotionele  
           omgang met de Bijbel, oog voor de relatie kunst (beeld en taal) en christelijk geloof. 

            

           Hij vertelde graag over zijn bezoeken aan musea en over zijn (voet)reizen. Hij hield van breedte in de kerk. Of beter  
           gezegd : Ruimte. Ruimte voor elkaar en voor elkaars soms verschillende manier van geloven. Kleur. God houdt van  
           kleuren, hoe meer hoe beter. Zo tekende hij graag de kerkgemeenschap. Dat de realiteit, ook dichtbij,  vaak zo anders 
           was, deed hem oprecht verdriet. Zo zelfs dat hij, naar eigen zeggen, moe werd en vervroegd emeritaat aanvroeg.  
           Het werd hem verleend en we namen op 23 januari 2015 toch op feestelijke wijze afscheid.  
           Er werd nabij de ingang een boom met zijn naambordje geplant.  
            
           Vermeld moet nog worden dat de Oasewijk ook pastorale medewerkers heeft gehad.  
           Zo hebben bijvoorbeeld de dames Anja Bakker, Corrie Tigchelaar en Lia Minzinga Zijlstra  
           veel werk voor de gemeente gedaan, waar ze ook veel waardering voor kregen. 
             
           Inmiddels is per 28 juni 2015 het stokje overgenomen door  ds. Madelon Vroonland. 
           Met haar gaat de gemeente in een weer geheel eigen stijl vol verwachting de toekomst in. 
           We wensen haar daarbij veel inspiratie toe.  
 
 
           SIMEN DIJKSTRA. 
              (Gemeentelid) 
            

            

      

 

    

     De heer & mevrouw Lilipaly 

 
         1.  Hoe zijn jullie bij de Oase betrokken geraakt? 

          Toen wij aan het Kamgras kwamen wonen, werden we lid van de Dorpskerk. Vanwege het dichtgaan van de Dorpskerk zijn  
          we naar de Oase gegaan. Deze kerk was dichtbij. We hoorden wel dat het wat katholiek zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. 
          We vinden het fijn dat de kerk vaak vol is en vinden het prettig om in de Oase te komen. 
 

          
           
          2.  Kunnen jullie iets over één bijzondere herinnering vertellen? 
 
          Dat is lastig te zeggen. Wat we wel heel fijn vonden was dat zoveel  
           gemeenteleden ons gefeliciteerd hebben met ons 60-jarig huwelijks- 
           jubileum. We kregen zelfs kaarten van gemeenteleden waarvan we  
           de gezichten niet zo goed bij de namen wisten. Heel fijn dat er zo 
           wordt meegeleefd!.  
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Ds. Madelon Vroonland 



 
    GERT- JAN & TINE VAN DER VEEN 
 
     

        1.  Hoe zijn jullie bij de Oase betrokken geraakt? 
 
        Sinds wij gesettled zijn in ons huis in Huizum hadden wij het erover dat we graag weer naar de kerk zouden gaan. We hebben  
        gekeken naar PKN in Huizum en kwamen zo op de Oase en de Kurioskerk. Wij lazen op internet dat de gemeenteleden van de oude 
        Dorpskerk samengevoegd zijn met de Oase. Omdat wij tegenover de Dorpskerk wonen, was het voor ons logisch om daar als eerste  
        een dienst bij te wonen. 
 

     
       2.  Kunnen jullie iets over één bijzondere herinnering vertellen? 
 
        In januari 2016 was het dan zover, wij gingen naar de Oase. Precies in die  
        dienst werd er gepredikt over trouwen en liet het nou net zo zijn dat wij  
        trouwplannen hadden. Tijdens en na de dienst stelden gemeenteleden 
        zich aan ons voor en maakten een praatje met ons. We legden nog uit dat  
        we ook van plan waren om naar de Kurioskerk te gaan en dat we zoekende  
        waren.  
 
        Maar toen we naar huis liepen zeiden we beide dat dit voor ons zo’n warm  
        welkom was en zo’n mooie dienst, dat we helemaal niet meer verder wilden   
        kijken. Het was alsof het zo moest zijn. Nog steeds voelen wij ons thuis in  
        de Oase en wij vinden  het vooral fijn dat iedereen op zijn eigen manier mag 
        geloven binnen deze kerk.  
         
         

 

 

        Tekeningen van Anouk & Julia Gerth van Wijk 
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Colofon 

 

Redactie Ruimte : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

volgende nummer : 

15 november 2016 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 

Pastoraat 

ds. M.E. Vroonland 

De Wetering 48 

8939 BP Leeuwarden 

Tel.: 058 - 289 66 20 

 

Voorzitter kerkenraad 

dhr. A.K. Damstra 

Kwelderstraat 28 

8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. 

Voor actuele berichten 

verwijzen wij u naar 

de Geandewei. 

 

Het weekend van 5 en 6 november a.s. staat in het teken van 40 jaar Oase. 

Het thema van deze 2 dagen is : 

                              

                       Oase al 40 jaar kerk in de wijk : Deel je leven. 
 

U bent van harte welkom! 

 

 

ZATERDAG 5 NOVEMBER : 

 

10.30  - 12.30 uur :    Open Huis met presentatie van verschillende werkgroepen  

                                    en optredens van Grace Communion.. 

 

15.30  - 17.30 uur :    Ontmoeting en samenzijn voor gemeenteleden,  

                                    oud-gemeenteleden en genodigden. 

 

17.30 uur  :                Buffet waarbij we het meegebrachte eten 

                                   (hartige taarten en salades) “Delen”. 

 

19.15 - 20.15 uur :     Kleurrijke Voorstelling : “Deel je Leven” door en voor gemeenteleden 

                             met een gezellige nazit. 

 

ZONDAG 6 NOVEMBER : 

 

9.30 - 11.00 uur :        Thomasviering in de Oase : Deel je Leven. 

 

*  Aansluitend is er ter afronding van alle jubileumactiviteiten koffiedrinken. 

*  Op beide dagen is er ook een (digitale) foto-tentoonstelling over 40 jaar Oase. 

 

De werkgroep ‘40 jaar Oase’ : 

* Mevrouw Janny de Dreu    *  De Heer Tjeerd Kramer 

*  Mevrouw Janny Fokkema    *  De Heer Goff Spoelstra 

*  Mevrouw Helma Feenstra     *  Mevrouw ds. Madelon Vroonland   

*  Mevrouw Gé de Goede—van der Weide   *  Mevrouw Minke Koornstra 

*  De Heer Harry de Goede 

 

Voor meer informatie, vragen of het aanleveren van foto’s of ander info-materiaal  

over 40 jaar Oase, kunt u contact opnemen met de scriba : 

 

M. KOORNSTRA 

scribaathuizumoost@gmail.com 

Telefoon : 06 -  13 39 55 26 
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