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Redactioneel 

 
Dit jaar zal ds. Madelon 
Vroonland voorgaan in de 
diensten rond Pasen, zie 
hiervoor ‘Rondom de 
diensten’. Verder verwijs ik u 
naar het interview van ons 
redactielid Edwin van der 
Wal en onze vaste rubrieken. 
Op het moment van 
schrijven vindt de 
gemeenteavond plaats, dus 
daarover kunnen we nog 
niets vermelden. Heeft u iets 
voor Ruimte, schroom dan 
niet om ons te mailen/post te 
sturen. Zie hiervoor het 
colofon op de achterkant. 
Vrolijk Pasen! 
 

De redactie 

maart 2016 
jaargang 6, nummer 5  Niet zien en toch geloven 

Op het moment dat deze editie van de Ruimte 
verschijnt, is het bijna Pasen. De Lijdenstijd is 
bijna voorbij. We staan stil, bij Jezus’ kruisiging 
en opstanding. Bij het nieuwe begin dat daardoor 
mogelijk is geworden, voor de wereld, voor ons. 
De weg tot God die weer openligt. 
 
Pasen… het geeft vaak een lentegevoel. In 
diverse kerken dragen kerkgangers ook wel een 
narcis. Het nieuwe begin zien we immers ook in 
de natuur. Alles komt weer tot leven. Nieuw 
leven komt op. We laten de winter achter ons. 
We laten het donker, de duisternis achter ons. 
Halleluja! 
 
Maar dan zetten we de televisie aan. We slaan 
de krant open. Luisteren naar de radio. De 
woorden over het nieuwe begin, over de nieuwe 
tijd die is aangebroken… het lijkt wel of ze 
verstommen. Een aanslag hier. Een groot 
ongeluk daar. Vluchtelingenstromen. Wanhoop. 
Verdriet. Pijn. We zien het iedere dag, we horen 
er elke dag van. Ook kan het dichterbij komen. 
Doordat we iemand kennen die betrokken was 
bij dat ongeluk. Of die getroffen is door die 
ziekte. Of, omdat je het zelf bent… 
 
Een nieuw begin. De dood en opstanding van 
Jezus die daadwerkelijk hét verschil maken… 
het kan soms haast ondenkbaar zijn. Haast niet 
te geloven. Maar hoe dan? Waar dan? We 
kunnen ons zelfs als Thomas voelen. Die het ook 
haast niet geloven kon. 
 
En toch komen we bij elkaar, als gemeente van 
Christus. In de wereld met alle ellende. Niet om 
eventjes te doen alsof die wereld niet bestaat. 
Zeker niet. Maar om samen te zijn, om samen 
vol te blijven houden. Om elkaar te bemoedigen. 
Nabij te zijn. Binnen de kerk als gebouw waar we 
elkaar op zondag kunnen ontmoeten, maar zeker 
ook binnen de kerk als wijkgemeente. Juist in het 
onderlinge contact. We zoeken elkaar op, om 
ons vertrouwen te delen. Het vertrouwen in God. 
Het vertrouwen in de toekomst. Dat het toch 
eens anders zal zijn. Dat het nieuwe leven van 
de lente ons daar ook aan herinneren kan. Er is 
niet alleen duisternis, er komen ook nieuwe, 
goede dingen op. Ook al is dat soms haast 
onvoorstelbaar. 
 
In zijn bundel ‘Zingende Gezegend’ heeft André 
F. Troost er een lied over geschreven. Een lied 
over het volhouden. Het blijven geloven. Ook als 
je het gevoel hebt dat je soms zo weinig ziet, van 
het nieuwe begin van Pasen. Niet zien en toch 

geloven, op de melodie van ‘de ware kerk des 
Heren’. De tekst luidt als volgt: 
 
Niet zien en toch geloven – o God, als Gij mij 
helpt 
dan zal ik U toch loven, hoezeer ik overstelpt 
door allerhande plagen, door twijfel en verdriet, 
naar het waarom blijf vragen – toch zing ik U dit 
lied! 
 
Niet zien en toch geloven: vertrouwend 
verdergaan, 
niet horend, als een dove, niet ziende, blind 
voortaan, 
niet reikend met mijn handen naar meer dan Gij 
mij geeft, 
maar wijs door scha en schande geloven dat Gij 
leeft! 
 
Niet zien en toch geloven – Uw dag komt 
naderbij! 
De oren van de dove ontsluit en opent Gij! 
En al wie in den blinde op U alleen vertrouwt, 
zal eenmaal ondervinden dat wie gelooft, 
aanschouwt! 
 
Niet zien en toch geloven… Dat is wat we doen, 
dat is wat we proberen te doen. Samen, met 
elkaar, als (wijk)gemeente van Christus. Dat is 
waar we ons aan vasthouden. Aan het eind van 
de Lijdenstijd, tijdens Pasen en daarna. Dat we 
eenmaal ondervinden, dat wie gelooft 
aanschouwt. 
 

Ds. M.E. Vroonland 
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Rondom de diensten 

 

Rondom de diensten 

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 
zondag 27 maart 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland – Eerste Paasdag 
 
zondag 3 april 09.30 uur Ds. D.G. Posthuma, Burgum 
zondag 10 april 09.30 uur Ds. J.C. Overeem, Stiens 
zondag 17 april 09.30 uur Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 
zondag 24 april 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland 
 
zondag 1 mei 09.30 uur Ds. J.D. Kraan, Burgum 
donderdag 5 mei 09.30 uur Kurioskerk, Hemelvaartsdag 
zondag 8 mei 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland, m.m.v. het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden 
zondag 15 mei 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland, Pinksteren 
 
Op Stille Zaterdag, 26 maart, is er in tegenstelling tot de berichtgeving in de vorige editie van de Ruimte, geen HA. 
 

Ds. M.E. Vroonland 

Samenwerking Commissies Agneskerk en Huizum- Oost 
Onlangs hebben de Commissie voor Vorming en Toerusting van de Agneskerk in 
Goutum en van de Wijkgemeente Huizum-Oost (sinds eind vorig jaar bestaande uit 
dhr. C. de Dreu, dhr. H. Berg, dhr. H. Willems en ds. M.E. Vroonland) naar elkaar 
uitgesproken dat beide Commissies vanaf heden SAMEN willen optrekken. 

Vanuit beide Commissies leefde de behoefte om de krachten te bundelen en te 
komen tot een gezamenlijke Commissie van Vorming en Toerusting. De inbreng, 
het enthousiasme wordt hiermee vergroot. 
Door het uitbreiden van het “gebied” kunnen ook meer mensen/leden bereikt en 
grootschaliger, nieuwe activiteiten georganiseerd worden. 
De eerste gezamenlijke vergadering van deze vernieuwde Commissie van 

Vorming en Toerusting is al achter de rug: met verrassend positieve gesprekken en 
even zo positieve nieuwe inbreng. 
De leden van de Commissie hebben zich voorgenomen om de ideeën, plannetjes, 
wensen, etc. bij elkaar te voegen om vervolgens tot een nieuw, wellicht groter 
aanbod te komen, voor zowel de leden van beide kerken (Agnes en Huizum-Oost), 
maar ook voor alle andere belangstellenden. 
De geplande activiteiten op korte termijn zijn: 
1. Peaske-kuier: Paaszondag, ’s middags, 27-03 
2. “Etty Hillesum”, zondagmiddag 01.05, drama en muziek door Vocalgroep Choral 
Voor informatie 1: http://goutum.protestantsekerk.net  
Voor informatie 2: zie elders in deze Ruimte 
 

Het leven en de dagboeken van ETTY HILLESUM 
Zondagmiddag, 1 mei, 15.30 uur, Agneskerk 
 
Vocalgroup CHORAL brengt het leven en de dagboeken van ETTY 
HILLESUM met muziek, zang en schitterend spel ten tonele. Het leven van 
ETTY HILLESUM (1914-1943) kenmerkt zich door haar Joodse afkomst, 
onstuimigheid, grilligheid, maar ook door haar geloof in de kracht van de liefde, 
God en de medemens. 
Esther (Etty) Hillesum kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 
38 jaar nadat zij werd vermoord in Auschwitz (Polen). In deze dagboeken 
verwoordde zij haar persoonlijke ontwikkeling te midden van de Tweede 
Wereldoorlog. 
In deze voorstelling wordt schitterend gezongen (een achttal vocalisten) en 
geacteerd (Abke Bruins als Etty). De teksten en de muziek zijn aansprekend, 
ontroerend en indrukwekkend. 
Het verhaal en de uitvoering komen “echt binnen”. Het is de boodschap van 
liefde en hoop. 
Voor kaarten (a € 7,50 + servicekosten): http://www.gerardrinsma.nl/cvt 
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In gesprek met Edwin van der Wal 
Edwin is geboren op 26-11-1975 in Leeuwarden op de 
Uiterdijksterweg 24b. De basisschool volgt hij op de Willem van 
Oranjeschool aan de Julianalaan. Met hun gezin zijn ze inmiddels 
verhuisd naar de Lucas van Leydenstraat en later naar de Pieter 
de Hooghstraat. Ze kerkten in de Parkkerk en later in de 
Schranskerk. 

Na de basisschool gaat Edwin naar het Lienward-
College. Hier volgt hij zijn middelbare schoolopleiding. Na de 
opleiding heeft hij zijn vwo-diploma op zak. Edwin maakt de 
keuze om Informatica te gaan studeren. Deze opleiding kan het 
eerste jaar in Leeuwarden maar daarna vervolgt hij de studie in 
Enschede. 

Zijn stage heeft hij gelopen bij b.v. Unilever en in 
Nijmegen waar hij na de studie een baan krijgt aangeboden. Hij 
maakt daar website`s voor Sc Heerenveen enz. 

Er wordt een huis gehuurd in Wijchen en dan komt 
Marie-José bij hem wonen. Na het kopen van een 
nieuwbouwhuis, trouwen ze. In Wijchen is Edwin bij het 
kerkenwerk betrokken als diaken. Daar is een Asielzoekers- 
centrum en daar wordt vanuit de kerk veel vrijwilligerswerk 
verricht. Edwin hielp met verhuizingen naar andere AZC’s, 
computers installeren bij asielzoekers, intakes doen voor de 
Voedselbank. 

In 2008 verhuist de familie Van der Wal terug naar 
Friesland en dus terug naar Leeuwarden. De ziekte van Marie-
José is mede een reden om te verhuizen. Zij zijn dan dichter bij 
de wederzijdse ouders. Bij Marie-José is Mutiple sclerose, in de 
volksmond MS, geconstateerd. 

Na bij Achmea, het CJIB, Bokkz en DUO te hebben 
gewerkt, heeft Edwin per 1 maart een baan aangeboden 
gekregen bij ING-bank te Leeuwarden. 
 
En dan nu een aantal gerichte vragen. 
 
Welke rol speelt het geloof in je leven? 

Een belangrijke rol. Dat er een gemeenschap is, spreekt me aan. 
Je kunt hulp geven en vragen. Je leert mensen kennen. Ook 
probeer ik altijd een rustmoment te zoeken. 
 
Wat is je beroep? 
Programmeur. 
 
Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan 
willen worden? 
Buschauffeur lijkt me leuk. Vooral buschauffeur van toeristen 
waarbij ik ze op de bestemming mag rondrijden. 
 
Wat wil je graag nog een keer doen in je leven? 

Parachutespringen of parasailen lijkt me nog wel een keer leuk 
om te doen. Bij parasailen word je in een speciaal tenue gehesen 
en vastgemaakt aan een parachute. Vervolgens wordt de 
parachute met een lang touw achter een speedboot gehangen, 
waarna je door de snelheid van de boot omhoog getrokken wordt 
tot een hoogte van 100 meter. Vorig jaar waren we op vakantie 
op Mallorca. Daar kun je parasailen maar de wind gooide roet in 
het eten. Afhankelijk van de windsterkte moet je een bepaald 
gewicht hebben. De wind was toen te sterk voor mijn gewicht. 
 
Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft? 
De vluchtelingenopvang in Leeuwarden. Eerst in het FEC, dat 
stond al sinds 2008 leeg. En binnenkort wordt begonnen met het 
ombouwen van het oude postsorteercentrum tot AZC. Als ik bij de 
ING werk, heb ik daar misschien het uitzicht op. 
 
Waar heb je moeite mee? 
Ik heb moeite met mensen die de kantjes ervan af lopen. Als je 
ergens aan wilt beginnen, moet je het wel goed doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar ben je bang voor? 
Ik ben te nuchter om ergens bang voor te zijn. Nou ja, ik heb een 
klein beetje hoogtevrees. Het maakt daarbij wel uit of je contact 
hebt met de grond of niet. Bijvoorbeeld de galerij op de 
Antillenflat vind ik eng maar met het vliegtuig vind ik niet eng. 
 
Wil je een onhebbelijkheid van jezelf noemen? 

Ik ben precies. Wat je trouwens ook positief kunt bekijken. 
 
Heb je een levensmotto? 
Vrolijk blijven. Bij DUO had ik een bijnaam: Pretwin. 
 
Hoe ziet je favoriete vakantie eruit? 
Mijn favoriete vakantie is een bergwandelvakantie. De liefde 
hiervoor is begonnen met een groepje vrienden, toen we in 
Wijchen woonden. In die tijd heb ik ook een keer meegedaan 
aan de Vierdaagse van Nijmegen. Verder heb ik gewandeld in 
Italië, Zwitserland en Duitsland. Zo ga ik dit voorjaar met Marco, 
mijn broer, wandelen langs de Moezel. Van hotel naar hotel. 
Bagage wordt vervoerd. Een ander soort wandelvakantie is van 
berghut naar berghut. Dan neem je je eigen bagage mee. 

Een ‘luie’ vakantie op Mallorca is ook mooi. Dit jaar 
gaan we (Marie-José en ik) weer naar Mallorca. We gaan deze 
keer iets later dan vorig jaar omdat alles al volgeboekt was. 
 
Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn? 
Dat er een medicijn wordt uitgevonden tegen MS. 
 
Wie bewonder je en waarom? 
Dafne Schippers. De top van de hardlopers wordt gedomineerd 
door Kenianen. Ze hebben een bepaalde houding bij het lopen. 
Een beetje voorover, alsof je zou vallen. En dan gauw de 
volgende stap zetten om toch niet te vallen. Dafne Schippers kan 
zich goed meten met Kenianen. 
 
Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken? 

Als er een Elfstedentocht zou worden gehouden, wil ik wel vroeg 
m’n bed uit. Maar daar hoef je me niet voor wakker te maken. Ik 
zet de wekker wel. 

Verder mag je me misschien wakker maken voor een 
lekker maaltje vis, bijvoorbeeld paling of zalm. Komende zomer 
gaan we een keer naar ‘Op Hatsum’, een restaurant in Dronrijp 
waar ze ook lekkere vismenu’s hebben. 
 
Wat zijn je hobby’s? 
Hardlopen. Ik ben een voorzichtige loper en moet nog leren om 
echt diep te gaan. Ik zit ook in het gebeuren om het hardlopen 
heen, zoals het verkeer regelen, de inschrijving regelen, de 
opbouw, vergaderen. 

Verder hou ik van auto’s (boeken en modelauto’s). Kijk, 
daar staat mijn Ferrari. En treinen vind ik ook interessant 
(boeken en modeltreinen). 
 
Edwin en Marie-José, bedankt voor de warme ontvangst en de 
lekkere stroopwafels. 
 

Janny Fokkema en Pietie Mulder 
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Redactie Ruimte 
p/a De Pelsweg 10 

8934 CC Leeuwarden 
 

Uiterste inleverdatum voor het 
volgende nummer: 

24 april 2016 
redactie.huizumoost@gmail.com 

 
Pastoraat 

ds. M.E. Vroonland 
De Wetering 48 

8939 BP Leeuwarden 
Tel. 058-2896620 

ds.vroonland@kpnmail.nl 
 

Voorzitter kerkenraad 

dhr. A.K. Damstra 
Kwelderstraat 28 

8931 AZ Leeuwarden 
Tel. 058-2884434 

ak.damstra@xs4all.nl 
 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. Voor 
actuele berichten verwijzen wij u naar 

de Geandewei. 

Colofon 

Gedicht, Liet 626 út it lieteboek 

Ik sykje yn it hôf myn Hear, 
de maitiid bloeit mar helpt my net 
Ik fyn gjin treast yn myn ferlet 
Wer is Hy keart? 
 
Twa wite wachters haw ik met 
yn`tgrêf op holle-en fouttenein: 
“Wer hawwe se myn master lein? 
Ik wit it net!” 
 
Ik kear my om en sjoch in man. 
`t Is grif de hofker en ik siz: 
“Faaks witte jo, hear, wer`t Er is, 
wiis it my dan!” 
 
“Maria!” O dat lûd sa tear, 
ik sjoch it net, mar ik fernim 
dat Hy it is. Deselde stim: 
It is de Hear. 
 
Ik sjoch Him stean yn de iere moarn 
en wit: no bin ik wer by Him! 
Hy moanne my mei sêfte stim: 
Kom My net oan. 
 
 

 
Ik bin de dea ûntriisd en far 
ynkoarten op nei God yn`t ljocht. 
Jou al myn brourren dit berjocht. 
 
Doe bin `k yn hûndert hasten gien 
en haw de blide boade brocht. 
Hy ken my, Hy, it wiere ljocht 
Foar elkenien. 
 
Ja,wierlik opstien is de Hear! 
Dat witte wy, dat sjonge wy: 
Hy libbet, is by dy en my, 
komt mei ús gear! 

Tekst Evert L. Smelik, by Johannes 20, 11-18 
Oersetting Douwe A. Tamminga 
Meldij Jaap Geraedts 
 

 

Medewerkersavond 
Wij willen u/jullie vast attent maken op de te houden medewerkersavond op vrijdag 22 april 2016. Het belooft een gezellig samenzijn te 
worden vanaf half vijf in de Oase waarbij we ook de "inwendige mens" niet vergeten. Zet deze datum alvast in de agenda! Een 
persoonlijke uitnodiging volgt nog. 
 

Janet Wassenaar en Fetze Elgersma 

Verslag wijkavond 9 maart 2016 
Na afloop van de vesper in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid, die goed werd bezocht, gingen de meeste kerkgangers naar 
de Vijverzaal voor de eerste wijkavond van dit jaar. Ook voegden zich hierbij later nog andere gemeenteleden. 
Voorzitter A.K. Damstra begint met een toelichting op het programma en leidt het onderwerp “De Protestantse gemeente Leeuwarden-
Huizum na 2018” in. Hij staat stil bij de gang van zaken nadat in november van het vorige jaar de Algemene Kerkenraad onze wijkgemeente 
vroeg na te denken over de situatie, die ontstaat als mogelijkerwijze de Oase zou worden gesloten.  
Een werkgroep uit de wijkgemeente heeft in een rapport de voor- en nadelen geanalyseerd. Dit rapport is in de vergaderingen van de 
wijkkerkenraad van december, januari en februari behandeld en goedgekeurd. Daarna is het aan de Algemene Kerkenraad gestuurd. 
De procedure om aan genoemd verzoek gehoor te geven, mondde uit in een verwarrende situatie, waardoor onze wijkgemeente haar 
aanvankelijke plannen om het op de wijkavond te presenteren op het laatste moment helemaal om moest gooien. Uiteindelijk kon dat toch 
worden gedaan.  
Na deze toelichting volgt de presentatie van onze visie door mevrouw J. van der Weg, een van de leden van de werkgroep. Uitgangspunt 
is het welzijn van onze wijkgemeente. In Leeuwarden Huizum hebben we te maken met twee totaal verschillende profielen. Van 
samenwerking is geen sprake en dat bepaalt en beperkt het gezamenlijk gebruik van één kerkgebouw.  
Als conclusie liggen drie scenario’s op tafel. Het gebruik van één kerkgebouw, de Kurioskerk, wordt vanwege het hierboven genoemde 
afgewezen, temeer omdat het zal leiden tot het uiteenvallen van onze wijkgemeente. Een andere optie is het continueren van de huidige 
situatie met elke wijkgemeente een eigen gebouw. Het laatste scenario is een opsplitsing van de gemeente met een zelfstandige 
wijkgemeente Huizum-Oost. Deze mogelijkheid heeft de voorkeur, hoewel de tweede optie ook bespreekbaar is, mits het genoemde 
jaartal van tafel gaat. 
Na de pauze reageren de aanwezigen met vragen. Met begrip voor de situatie variëren de reacties van voorkeur voor de laatste twee 
opties, het belang van het welzijn van onze wijkgemeente, het betreuren van de relatie tussen de twee wijkgemeentes, onbegrip voor het 
functioneren van de Algemene Kerkenraad, samenwerking met gemeentes met een zelfde profiel en zorgen over de toekomst. De meeste 
vragen kunnen worden beantwoord en er kan aanvullende informatie worden gegeven. De wijkkerkenraad zegt toe aan de slag te gaan 
met alle gehoorde op- en aanmerkingen. De verdere behandeling van onze visie 2018 wordt nu bepaald door de behandeling in de 
Algemene Kerkenraad en de visie van de andere wijkgemeente, die nog niet bekend is. 
Daarna meldt de voorzitter enkele punten waarmee de wijkkerkenraad zich dit jaar verder mee bezig moet houden. 
Na een lange nazit met een hapje en een drankje wordt de bijeenkomst, die door ongeveer 85 personen werd bijgewoond om 22.15 uur 
gesloten. 
 

A.K. Damstra, voorzitter. 
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