
Ruimte 
Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente  

Leeuwarden-Huizum (Oost) 

K
erstnum

m
er 

Inleiding Ds. M.E. Vroonland    1   

Jubileum 40 jaar Oase         2             

Afscheid Piet Koek           3         

Advent              3    

Kinderkerstnachtdienst         4      

Top-2000 dienst           4 

Vorming & Toerusting          4               

Kerkdiensten          4  

Colofoon           4                   

Inhoudsopgave : 

 DECEMBER 2016 

  jaargang 7, nummer 3 

1 

 

                DE HAND EN DE VOET, DE DELEN VAN HET ENE LICHAAM…  

                                          ZICHTBAAR IN DE PRAKTIJK! 

 
Op het moment van schrijven is het half november. Enkele dagen dus nog maar na het weekend waarin we stilstonden bij het veertigjarig  
jubileum van de Oase. Wat was het een fantastisch weekend! Verderop in deze Ruimte vindt u het verslag over deze mooie dagen, over het 
open huis, het ontmoeten op de middag, de voorstelling en de Thomasviering. Na weken, of maanden eigenlijk, van toewerken naar was het 
dan eindelijk zo ver. Nu is het al weer voorbij. Aan een kant jammer, maar ook heel fijn om op terug te kijken. 
 
Wat mij het meest is bijgebleven is de onderlinge verbondenheid die zo zichtbaar werd in deze dagen. Iedereen deed iets. Tijdens het open huis 
zagen we het aan de werkgroepen: Malawi, Roemenië, meditatie, bloemen, vorming en toerusting, diaconie, kerkrentmeesters… ook aan de 
kinderen die er waren en geschminkt konden worden (handig voor de voorstelling!) en knutselden. Bij het ontmoetingsmoment kwamen we  
oude bekenden tegen. Bij de voorstelling kwam onverwacht talent boven en stonden ongeveer veertig (toeval?) gemeenteleden, van jonger tot 
wat ouder, op het podium. In de Thomasviering zocht ieder zijn of haar weg naar schilderen, bloemschikken, drama, meditatie, brieven schrijven 
voor Amnesty, voorbeden uitwerken, in gesprek gaan rond stellingen en zingen met of luisteren naar de cantorij.  
 
Overal waar ik die dagen keek, zag ik mensen die met elkaar verbonden waren. Met elkaar in gesprek waren. Terugkijkend op wat geweest is 
en vooruitkijkend naar wat nog komen kan. Ook waren er veel mensen die ‘iets’ deden, in aanloop naar het weekend of tijdens. Op zondag is 
een groot deel daarvan bedankt, maar werd ook duidelijk dat er eigenlijk zoveel anderen ook zijn die bijdroegen. De commissie, de kosters, 
degenen die de tafels ’s ochtends bemensten, de weer in het leven geroepen stoelencommissie, de tuinploeg, de Vijverzaalopknappers, de 
decorregelaars, de Ruimte-redactie, de kopieerders, iedereen die betrokken was bij de voorstelling, de bakkers en kokers, de opruimers, de 
kerkzaalombouwers, degenen die een onderdeel van de Thomasviering leidden, de fotografen en de filmers, iedereen die ’s ochtends,  
’s middags, ’s avonds of ’s zondags kwam, als iemand uit de wijk of als gemeentelid, ieder die niet kon komen en toch meeleefde, enzovoorts, 
enzovoorts, enzovoorts… 

Ds. M.E. Vroonland 

 
 
Iemand zei in de dagen erna tegen mij : het is net als in de brief aan de Korintiërs : de vele 
delen van het lichaam die samen één zijn. Het is de tekst waarin gesteld wordt dat het   
Lichaam van Christus net als een ‘gewoon’ lichaam een eenheid is die uit vele delen bestaat  
en dat ondanks hun veelheid al die delen dus samen één lichaam vormen. De voet kan niet  
zeggen dat hij er niet bij hoort, het oog kan niet zeggen dat hij de hand niet nodig heeft. Het  
is precies hoe ik erop terug kijk. Niemand kan zeggen dat zijn of haar rol er niet toe deed,  
want ook wie ‘alleen maar’ kwam was belangrijk.  
 
Daarnaast: wat is er veel gedaan, door zoveel verschillende mensen in zoveel verschillende  
groepjes binnen het geheel. Zoveel onderdelen die er samen een prachtig jubileum van  
konden maken. Zonder elkaar was het niet gelukt. Was het niet zo’n succes geworden.  
We zijn een levend lichaam met elkaar. Het lichaam van Christus. Met een kloppend hart, 
vol energie, dat werd heel zichtbaar in deze dagen. Ik hoop dat we deze energie kunnen  
vasthouden, deze saamhorigheid, verbondenheid, als we met elkaar op weg gaan naar 

Advent, Kerst en het nieuwe jaar. 
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                      BRING HULDE ALLE FOLKEN, BRING HULDE OAN DE HEAR! 

                 

                               Viering Kerkelijk Centrum  Oase 40 jaar! 
 
      
      Met dit lied begon de voorstelling op zaterdagavond,   Voorstelling ‘Deel je Leven’                 
           5 november 2016. Wij vierden 40 jaar “Oase” kerkelijk  Daarna was er de voorstelling “Deel je leven”.  
              centrum in het Aldlân. Zaterdagmorgen konden               Gooitsen Eenling heeft de tekst geschreven. Hij heeft 
      gemeenteleden gebak brengen voor de traktatie aan  gebruik gemaakt van verhalen en archieven die er waren. 
                 gasten en ieder die binnen kwam.                Ook het boekje “Het paradijsvogeltje”, geschreven door 
             Ds. Huib Klijn, is er in verwerkt. De voorstelling werd 
      ‘Open Huis’ – 40 jaar Oase     gebracht door gemeenteleden, groot en klein, allemaal 
      Er was “Open huis”. Waar door werkgroepen getoond  talenten. Wat is de wijk rijk aan talenten. De voorstelling 
       werd waar zij zich mee bezig houden. Diaconie,      was een groot succes. 
     Amnesty, Malawi, enz. Het was gezellig, er werd op 
      koffie met gebak getrakteerd. Ondertussen was er    Thomas-viering in kerkzaal 
               muziek.        Zondagmorgen 6 november, een volle kerkzaal, werd er  
           een Thomas-viering gehouden. Met medewerking van de 
            Genodigden en oud ‘Oase-gangers’     de cantorij. Er waren verschillende onderdelen waar men 
      s` Middags was er gelegenheid voor genodigden en   aan mee kon doen. Meditatie, schilderen, voorbede 
        oud Oase-gangers om langs te komen, daar werd   schrijven, drama en nog meer. Na de dienst is er nog  
       gebruik van gemaakt. Er was een lopend buffet      koffie met oranjekoek met een plaatje waar de ‘Oase 
      om ongeveer 18.00 uur. Gemeenteleden hadden hier     40 jaar’ opstond. We kunnen terug zien op een heel fijn 
      ook voor gezorgd. Er was heel veel verscheidenheid    gebeuren dat onze gemeente tekent in verbondenheid 
       en allemaal even lekker. Hartige taarten, salades enz.  Samen werken aan het kerk zijn in Huizum. 
       De gasten hebben er veel gebruik van gemaakt en  
      wij als gemeenteleden ook natuurlijk. 
  
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Als cantorij en gemeente zongen wij onderstaand lied :             
                                                                “Lied van het levende lichaam.” 
                                      
    Kerk is niet van hout en steen, maar ons eigen vlees en been.   /  Kerk is geen bestaand gebouw; Kerk ontstaat in mij en jou.                               
           Kerk is lichaam dat beweegt, lijf dat ademt en dat leeft.  /  Alle delen die het telt zijn op één hoofd ingesteld. 
          Kerk is mensen om je heen, Samen en toch, één voor één,  /  Kerk een naam en een gezicht waarin Gods geheim op licht. 
     Kerk is leven uit de dood, kerk is steunen in de nood,   /  Kerk is stil staan, verder gaan, elkaar helpen op te staan. 
             Kerk is niet van hout en steen, maar ons eigen vlees en been.  /  Kerk is geen bestaand gebouw; Kerk ontstaat in mij en jou. 

 
                                                                                  Tekst : Helmer le Cointre,  -  Muziek : Olchert Clevering. 

                          Janny Fokkema  

  Jubileum Oase 40 jaar! 
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AFSCHEID PIET KOEK (MUSICUS IN OASE) 

 

 Beste Mensen, 

                  Vijf jaar geleden had ik op een najaarsavond een gesprek met de dominees Douwe Posthuma en Helmer Le Cointre.  

Of ik misschien een regelmatige muzikale bijdrage kon leveren aan diensten in de Oase. Omdat ik een beetje een andere achtergrond had 

(rooms-katholiek in plaats van protestant, muziektherapeut in plaats van kerkmusicus, meer pianist dan organist) zou ik voor een ander 

geluid zorgen en de wat meer experimentele diensten mee voorbereiden en vormgeven. 

Dat ben ik gaan doen. Doorgaans op de eerste zondag van de maand. Met veel plezier. Ik heb me vanaf het begin heel welkom gevoeld  

in deze warme gemeenschap, en ik heb gevoeld dat ik als mens en als muzikant gekend en gewaardeerd werd. Heerlijk, om zo samen te 

vieren en te zoeken naar muzikale en liturgische vormen. Proevend en tastend aan het grote Geheim dat we samen vermoeden. 

 

Inmiddels heeft mijn professionele en persoonlijke leven zich verder ontwikkeld.  

Naast mijn werk als muziektherapeut in de revalidatie heb ik inmiddels ook een eigen bedrijfje voor  

muziek en zingeving, en sinds twee jaar ben ik dirigent en begeleider van de cantorij van de kerk  

in Beetsterzwaag. Ook daar voel ik me  tijdens de wekelijkse repetities, en tijdens de diensten die 

we regelmatig  ondersteunen, als een vis in het water. Omdat we zoveel mooie liederen uit Iona en 

Taizé, van Oosterhuis en Oomen en zoveel andere mooie, poëtische religieuze muziek zingen. 

 

Daarnaast heb ik een gezin met inmiddels twee jonge kinderen. En mijn ouders worden nu echt oud. Ik, hun enigst kind, woon ver bij hen 

vandaan (zij wonen in de Randstad) en ik heb echt de weekenden nodig om er ook voor hen te kunnen zijn. Op de zaterdagen krijgen de   

kinderen steeds meer hun activiteiten (zoals zwemles), dus komen dergelijke bezoekjes en andere sociale dingen meestal op de zondag 

aan. En ik wil niet dat mijn dierbaren maar moeten afwachten tot er kruimeltjes van mijn tijd voor hen overblijven. Dus ik moest een keuze 

maken. 

Dat is dus de reden dat ik per januari 2017 stop met mijn muzikale activiteiten voor de Oase. Ik doe dit met pijn in mijn hart, en ik weet dat 

er ook anderen zijn die het jammer vinden. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking, voor het samen vieren en musiceren.  

Voor het vertrouwen en de ruimte die ik kreeg. Voor de ontmoeting en het meeleven met elkaar. En wie weet komen we elkaar in de toe- 

komst wel weer tegen. Alle goeds, 

                                                                                                     Piet Koek 

                       “MAAK HET MEE” EN GA MEE OP WEG IN ADVENT 

 Advent is een periode waarin we opnieuw verwachtingsvol op weg gaan. We leven toe naar het wonder van kerst, de komst van Gods zoon 

  Jezus. “Maak het mee” is het thema wat in de kindernevendienst centraal zal staan maar ook in de kerstdienst zelf willen we er voor zorgen 

  dat u “het meemaakt”. We lezen een aantal verwachtingsvolle verhalen. Het begint met Jesaja, die vertelt over zijn visioen van vrede en we 

  ontmoeten in de 2e adventszondag Johannes de Doper, die weet dat mensen een nieuw begin kunnen maken. Met behulp van een ster  

  opgebouwd uit vijf puzzelstukken - die we toevoegen aan een projectposter - laten we iets van de genoemde verhalen zien. We gaan zo        

  ook steeds meer zien van de verwachting en maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker. Maak het mee betekent ook  

  dat we elke week bezoek zullen krijgen van de duif Rainbow. De duif is van ‘Kerk in Actie’ en neemt de kinderen en u mee op haar zoektocht   

  ook naar plekken die op Wonderland lijken. Wonderland is een land waar het leven goed is en de duif Rainbow is op zoek naar plekken op      

  de wereld waar het net zo mooi is als in Wonderland. In de adventsweken is er alle weken kindernevendienst! 

 

     Stel je voor dat overal vrede komt 

     Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken 

     Dat mensen wachten op de komst van de Heer 

     Stel je voor dat alles goed komt 

     En jij maakt het mee 
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27 november     9.30 uur       ds. M.E. Vroonland         Eerste Advent, 

                * Doop Femke Kingma 

 4  december     9.30 uur     ds. M.E. Vroonland          Tweede Advent, 

                              * Bevestiging & afscheid  

                             ambtsdragers 

11  december     9.30 uur       ds. G. Rinsma          Derde Advent, Kanselruil, HA 

18  december      9.30 uur       ds. R. Reitsma          Vierde Advent 

                  nog onbekend       ds. G. Rinsma          Top-2000 dienst 

 

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

25  december     9.30  uur       ds. M.E. Vroonland          Eerste Kerstdag 
 
31  december   19.30  uur       ds. M.E. Vroonland         Oudjaarsavond 
  
  1  januari     9.30  uur   ds. M.E. Vroonland          
  8  januari     9.30  uur     ds. J.M. Baaij        
15  januari     9.30  uur       ds. M.E. Vroonland       
22  januari     9.30  uur     ds. S.N. Cnossen       
29  januari     9.30  uur      ds. M.E. Vroonland 
  5  februari      9.30  uur      ds. M.E. Vroonland 
12  februari         9.30  uur    ds. D.G. Posthuma 
19  februari         9.30  uur       ds. M.E. Vroonland 
26  februari          9.30  uur    ds. J. Miedema      

KERKDIENSTEN: 
 

Colofon 

Redactie Ruimte : 
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8935 NM Leeuwarden 
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ds. M.E. Vroonland 

De Wetering 48 
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Kwelderstraat 28 
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Ruimte verschijnt 5 x per jaar. 

Voor actuele berichten 

verwijzen wij u naar 

de Geandewei. 

KINDERKERSTNACHTDIENST 

Op zaterdag 24 december is het weer zover : onze jaarlijkse Kinderkerstnachtdienst!  

De avond begint om 19.00 uur. In de viering komt het Adventsproject van de weken  

ervoor tot een afronding, samen met de duif Rainbow. Natuurlijk komen ook ver-

trouwde onderdelen van deze dienst terug, zoals het aansteken van de kaarsen in de grote kring. De voorbereidingen zijn inmiddels  

gestart. We beginnen er dan ook al naar uit te kijken! Houd de zondagsbrieven en Geandewei de komende tijd goed in de gaten,  

daar volgt  meer informatie! 

 

      TOP - 2000 DIENST—18 DECEMBER 

    Na het succes van vorig jaar in de Schakel is er dit jaar opnieuw een kerkdienst die is opgebouwd rond 

      betekenisvolle zang en muziek uit de Top-2000. Locatie is de Oase. Het tijdstip van aanvang is op dit 

      moment nog niet bekend. Informatie : wimvanderkooij16@gmail.com of gerard.rinsma@hetnet.nl 

  

OVERIGE VORMING EN TOERUSTING ACTIVITEITEN 

Op het moment van schrijven is naast de Top-2000 dienst het programma van Vorming en Toerusting  

nog niet helemaal bekend. Wel zijn twee onderdelen gepland. Allereerst is zeker dat er drie avonden  

komen rond het boek Liberaal Christendom. De data zijn 30 januari, 27 februari en 27 maart. Ds. Rinsma  

en ds. Le Cointre zullen deze avonden leiden, die plaatsvinden in de Oase. Meer informatie volgt via de zondagsbrieven wn  

Geandewei. Op 8 februari vindt daarnaast een avond plaats rond het thema “Geweld in het nieuwe Testament’’. Na een avond met  

Klaas Spronk over het Oude Testament in de Oase, volgt nu dus het Nieuwe Testament. Jona Lendering zal deze avond leiden.  


