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Redactioneel 

 
Elk jaar kwamen we er in 
augustus achter dat het toch 
handiger was geweest als 
we eerder waren verschenen 
met het startnummer. Maar 
de deadline hadden we in 
het Pinksternummer al op 1 
september gezet. Gelukkig is 
het nu wel gelukt en kunnen 
we het mooi combineren met 
de uitnodigingen voor het 
startweekend. Verder veel 
activiteiten die worden 
opgestart en een 
aankondiging voor de 
festiviteiten rond het 40-jarig 
bestaan van de Oase. Eind 
oktober zal er daarom een 
speciaal nummer van Ruimte 
uitkomen. Veel leesplezier in 
dit anderhalf zo dikke 
nummer. 
 

De redactie 

augustus 2016 
jaargang 7, nummer 1 Op doorreis 

Voor u ligt het startnummer van De Ruimte voor 
het seizoen 2016-2017. We gaan weer 
beginnen. Dat wil overigens niet zeggen dat we 
de afgelopen weken hebben stilgezeten. Er is 
van alles gepland, uitgedacht en voorbereid. En 
daar gaan we ook mee verder. Verderop in deze 
Ruimte zult u van alles tegenkomen. Het 
startweekend, Vorming en Toerusting, een 
belijdenisgespreksgroep, GrootHuisBezoeken en 
een vooraankondiging voor wat ons in november 
te wachten staat: 40 jaar Oase! 
 
Bij dat alles is er een thema dat regelmatig terug 
zal keren: deel je leven. Dat doen we met elkaar, 
in de Oase en daarbuiten. Met mensen van de 
Oase en daarbuiten. Mensen die we 
tegenkomen op onze reis door het leven. 
 
Dat is ook een thema van afgelopen zomer. Een 
deel van u ging op reis, met de auto, boot, 
caravan, camper of het vliegtuig bijvoorbeeld… 
naar plaatsen binnen Friesland, elders in 
Nederland, Europa of zelfs daarbuiten. Heel wat 
kilometers werden afgelegd. Ook binnen de kerk 
maakten we een reis. Een stedentrip door het 
Oude Testament, langs Betel, Sodom en 
Gomorra, Jericho, Nineve, Jeruzalem en 
Betlehem. We hoorden over de betekenis die 
deze steden hadden voor Israël. Voor Gods volk. 
Voor ons. Betel, huis van God. Sodom en 
Gomorra, waarschuwing rondom 
fatsoensnormen. Jericho, teken van Gods trouw. 
Nineve, symbool van Gods genade, liefde, 
geduld, trouw en vergevingsgezindheid. 
Jeruzalem, het aardse en het hemelse…En 
Betlehem, huis van Brood. 
 
Maar met het einde van de zomer en het begin 
van het seizoen is onze reis nog niet ten einde. 
Ja, wel die van de vakantie. En ook die door de 
Oudtestamentische steden. Maar niet die van 
ons als mensen die samen op weg zijn gezet. 
Mensen die een reis door het leven maken. En 

die daarbij van alles tegenkomen. Mooie dingen, 
moeilijke dingen. We zagen het afgelopen jaar, 
we zullen het komend jaar weer zien. 
 
Het kan soms vreemd aanvoelen, om zoveel 
mooie plannen te maken voor het komende 
seizoen, terwijl er zoveel andere dingen in de 
wereld spelen. Om zondags bij elkaar te komen 
en te spreken over een God van liefde, in een 
wereld waar zoveel haat en ellende zichtbaar is. 
Om toch door te gaan, niet af te haken. 
 
Op onze reis mogen we ons echter steeds weer 
beseffen: we lopen niet alleen. We lopen samen, 
als gemeente. We zijn samen op doorreis. En 
ook God loopt met ons mee. Wat ons ook zal 
overkomen, waar we ook mee te maken krijgen, 
we hebben mensen om ons heen om op terug te 
vallen en God om ons heen om ons overeind te 
houden. 
 
Zo blijven we samen op reis, op doorreis, het 
leven door. Samen, als een volk op weg gezet. 
Servaas Bellemakers verwoordt het in lied 1002 
als volgt: 
 
Refrein: 
Een volk op weg gezet 
om vrede tegemoet te gaan: 
de toekomst die is aangezegd, 
moet doorverteld, verstaan, gedaan. 
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? 
Wij gaan. 
 
Couplet 4: 
Wat wordt gezongen onderweg? 
Een levenslied tegen de dood: 
‘Hij heeft de groten neergehaald 
en kleine mensen maakt Hij groot’. 
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad, 
zingen elkaar de toekomst in. 
Wij struikelen en staan weer op: 
iedere dag een nieuw begin. 
 

Ds. M.E. Vroonland 

Reis Roemenië 
In 2007 heeft de werkgroep een reis naar Vaida voor kerkenraadsleden georganiseerd. Daarna zijn er 
met enige regelmaat leden van de werkgroep en individuele personen, die daar kennissen hebben 
gekregen, afgereisd naar Roemenië. 
 
Omdat het goed is de situatie daar eens met eigen ogen te zien, willen wij met deze oproep nagaan of 
er voldoende belangstelling is om een trip naar Vaida te organiseren. Er zijn inmiddels 
vliegverbindingen, waardoor een lange autorit van twee dagen niet beslist nodig is. 
 
Hebt u interesse, dan kunt u dat kenbaar maken bij de secretaris van de werkgroep mw. M. Damstra-
van der Veen, telefoon 058-2884434 en e-mailadres m.damstravdveen@xs4all.nl 

mailto:m.damstravdveen@xs4all.nl
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Rondom de diensten 

 

Rondom de diensten 

 21 augustus 09.30 uur Ds. H.M. Marchand, Workum 
 28 augustus 09.30 uur Ds. P. Hekstra, Leeuwarden Friese dienst 
 
 4 september 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland 
 11 september 09.30 uur mevr. B. Woord, Ens 
 18 september 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland Startzondag 
 25 september  09.30 uur Ds. M.J. Visschers, Wolvega 
 
 2 oktober  09.30 uur Ds. M.E. Vroonland H.A. 
 9 oktober 09.30 uur Ds. M.E. Vroonland 
 16 oktober 09.30 uur Ds. J. Miedema, Techum 
 23 oktober 09.30 uur Ds. D.G. Posthuma, Burgum 
 30 oktober 09.30 uur Ds. W.F. Schormans, Workum 
 

Ds. M.E. Vroonland 

Commissie Vorming en Toerusting Goutum – Huizum Oost 

Ontmoeting met Sytze de Vries 
Op donderdag 22 september is er in de Agneskerk in Goutum een ontmoeting met theoloog, dichter en schrijver Sytze de Vries over 
zijn werk, onder andere het vormgeven van de vele liederen, waarvan een aantal in het nieuwe liedboek zijn te vinden. Voor meer 
actuele informatie: zie de jongste uitgave van Geandewei. 
 
Datum: 22 september 2016 
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
Plaats: Agneskerk, Buorren 23 te Goutum (gemeente Goutum) 
Meer informatie: wimvanderkooij16@gmail.com of gerard.rinsma@hetnet.nl 

Geweld in het Oude Testament door prof. dr. K. Spronk 
Op woensdag 5 oktober zal prof. dr. K. Spronk een lezing geven over geweld in het 
Oude Testament. Het is een eerste avond van een tweeluik over geweld in het Oude en 
Nieuwe Testament (voorjaar 2017 – Jona Lendering). De heer Spronk is 
leerstoelhouder Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in 
Amsterdam. Op deze avond zal hij enkele "beruchte" teksten met ons doornemen: over 
de intocht en verovering van het beloofde land, over het brute geweld van Simson (een 
zelfmoordterrorist?) en over de roep om wraak bij sommige profeten en in sommige 
Psalmen. Er is alle ruimte voor gesprek over de vraag welke boodschap wij nog aan 
zulke teksten kunnen of moeten hebben. 
 
Datum: 5 oktober 2016 
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
Plaats: de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden (wijkgemeente Huizum-Oost) 
Meer informatie: dreudec@gmail.com of ds.vroonland@kpnmail.nl 

 

Zelfdoding, vroeg of laat krijg je er mee te maken 
Op woensdag 26 oktober vindt er in de Oase (Huizum-Oost) een informatieavond plaats rond het thema ‘Zelfdoding, vroeg of laat krijg 
je er mee te maken’. Er zal een lezing worden gegeven over het thema door Prof. Marieke de Groot of Jos de Keijser. En er zal een 
stukje informatiefilm worden vertoond over bepaalde oorzaken van zelfdoding. De commissie Vorming en Toerusting Goutum – Huizum 
Oost heeft gemeend dit thema bespreekbaar te willen maken en wil op de avond zelf zorgvuldig met de gesprekspunten en de 
discussies omgaan. 
 
Datum: 26 oktober 2016 
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
Plaats: de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden (wijkgemeente Huizum-Oost) 
Meer informatie: dreudec@gmail.com of ds.vroonland@kpnmail.nl 

 

 

mailto:wimvanderkooij16@gmail.com
mailto:gerard.rinsma@hetnet.nl
mailto:dreudec@gmail.com
mailto:ds.vroonland@kpnmail.nl
mailto:dreudec@gmail.com
mailto:ds.vroonland@kpnmail.nl
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Belijdenisgespreksgroep 
Onlangs kreeg ik de vraag of er komend seizoen weer een belijdenisgroep zal gaan draaien. Een mooie aanleiding om dit meteen op te 
pakken. In oktober zullen we voor het eerst bij elkaar komen. We zullen deze avond elkaar beter leren kennen en ook bespreken hoe 
we de rest van het jaar gaan indelen. Welke thema’s rond geloven en de Geloofsbelijdenis roepen vragen op, zijn herkenbaar of juist 
totaal niet? 
 
In ieder geval gaan we samen op weg richting Eerste Pinksterdag. Rond of op die zondag is het mogelijk om belijdenis te doen, als 
afronding van de weg die we met elkaar hebben afgelegd. Daarbij zij meteen gezegd: belijdenis doen is geen voorwaarde om bij deze 
groep aan te sluiten. Ja, we werken er naartoe en zullen met elkaar nadenken wat geloven voor ons betekent, hoe we de 
Geloofsbelijdenis zien, hoe die zich verhoudt tot onze eigen gedachten en hoe het geloof doorwerkt in ons dagelijks leven en dergelijke, 
maar nee, dat betekent niet dat eenmaal meedoen ook betekent dat je belijdenis moet doen. De keuze is aan jou. 
 
Meer informatie volgt via zondagsbrieven en Geandewei. Mailen met vragen kan natuurlijk altijd, ds.vroonland@kpnmail.nl! 

GrootHuisBezoeken 
In september en oktober hebben we weer een aantal 
GrootHuisBezoeken gepland. Thema dit jaar is “Deel je leven”. Het 
landelijke thema van de PKN voor dit seizoen, net als voor het 
weekend waarin we stilstaan bij 40 jaar Oase. 
 
Tijdens de GrootHuisBezoeken vullen we dit in door ons leven te 
delen met mensen die geboren zijn in een andere omgeving en 
cultuur dan de Nederlandse. Mensen die naar Nederland gekomen 
zijn, als vluchteling bijvoorbeeld. Op iedere avond hebben we een of 
twee gast(en) in ons midden met wie we in gesprek gaan. 
 
De data zijn inmiddels ook bekend: 
Woensdag 28 september: sectie 3, 4, 5, 9 en 10 
Woensdag 12 oktober: sectie 1, 2 6, 7 en 8 
 
Op deze avonden is per genoemde sectie ook de wijkouderling of 
sectiecoördinator aanwezig. 
Mocht de datum niet schikken, dan is het vanzelfsprekend mogelijk 
om op de andere avond aan te schuiven. 
We hopen u en jullie op een van deze avonden te mogen ontmoeten! 
 

De pastorale werkgroep: 
mevr. J. de Dreu, dhr. F.D. Elgersma en ds. M.E. Vroonland 

 

Werkgroep Kerk 2025 in Huizum-Oost 
De Synode van de PKN legt de gemeenten een voorstel voor om aan een totale reorganisatie van de Kerk te beginnen. Het voorstel 
heet “Kerk 2025”. De Kerk is een gave van God, maar ze is wel steeds te reorganiseren. Wat doet het de Oase? 
 
We zouden kunnen zeggen: dat raakt de gemeenten niet, dus laat maar geworden. Maar het raakt de gemeenten juist wel. Ze krijgen 
minder te zeggen in het opstellen van de kerkorde. Er komt per provincie één classis (“regioclassis”) en de voorzitter daarvan krijgt 
“doorzettingsmacht”. De gewone classes mogen blijven, maar raken hun bevoegdheid kwijt om na overleg met de gemeenten 
beslissingen te nemen. De regionale bisschop mag gemeenten, die te klein zijn of niet goed functioneren, samenvoegen met andere 
gemeenten of omvormen tot huisgemeenten. 
 
De kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Huizum-Oost betreurt het, dat er alweer aan een grote reorganisatie wordt begonnen, 
in plaats van inspiratie voor de gemeenten en stimulansen voor het classicale bestuur. En ook, dat het alweer binnenkerkelijk blijft in 
plaats van een actie van de Kerk in de maatschappij. 
 
Zullen wij ons maar buiten deze drukte houden? We zouden het wel willen, maar het raakt ook de toekomst van onze gemeente. 
 
Daarom willen wij ook onze leden alert maken op de ontwikkelingen. Wij roepen ieder lid op om zich op te geven voor een werkgroep 
dan wel als klankbord voor deze werkgroep. Maar niet alleen hen, ook allen die met het bestaan van de gemeenschap rondom de Oase 
meeleven: willen jullie met de werkgroep meedoen als klankbord? Meld je dan bij de scriba of een ander lid van de wijkkerkenraad. 
 
Je hoeft niet te wachten met je opgave. Leeftijd? Jong en oud. 
 

Namens de wijkkerkenraad: 
A.K. Damstra, preses 

P. Hekstra, ouderling voor classicale zaken 

mailto:ds.vroonland@kpnmail.nl
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Nieuws van de Startzaterdagcommissie 
Op zaterdag 17 september vieren we weer de gezamenlijke startzaterdag. 
 
U kunt voor het middaggedeelte kiezen uit twee programma’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We sluiten de dag af met een maaltijd in de Kurioskerk. 
 
Binnenkort kunt u een uitnodiging in uw brievenbus verwachten met meer informatie en een opgavebon. In verband met de 
reserveringen is het belangrijk dat u zich vóór 31 augustus a.s. opgeeft. Dit kan op de volgende manieren: 

 door de opgavebon die u bij de uitnodiging ontvangt in te vullen en in de schoenendoos achterin de Oase te doen 

 door te mailen met één van de onderstaande commissieleden 

 door te bellen op woensdag of donderdag tussen 19 en 20 uur met Ineke de Lange 

 
De Startzaterdagcommissie, 

Ineke de Lange, tel. 058 – 2800837, E-mail inekedl@hotmail.com 
Willie de Leeuw, E-mail willielisannexander@gmail.com 

 

Voor het tweede programma nemen we de touringcar naar Workum. 
Daar bezoeken we het Jopie Huismanmuseum en de protestantse St. 
Gertrudiskerk. De bus stopt bijna voor de deur. Kinderen zijn voor dit 
onderdeel ook van harte welkom. In verband met de kosten vragen we 
voor dit onderdeel een eigen bijdrage van € 5,- per persoon. 

Bezoekproject en hand- en spandiensten 
Ook het komende winterseizoen gaat ons bezoekproject door. De indeling blijft dezelfde als 
vorig seizoen. Wij hebben veel positieve reacties ontvangen van zowel bezoekers als van 
mensen, die bezoek mochten ontvangen. Wij hopen op deze manier de onderlinge band te 
verstevigen. In het najaar hopen wij met de bezoekers een evaluatie-avond te hebben om 
de ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen. 
 
Daarnaast is er ook nog de lijst van mensen, die zich hebben aangemeld om weleens wat 
hand- en spandiensten te willen verrichten zoals: een boodschap doen, als iemand ziek is of 
eens met iemand naar de dokter rijden of het ziekenhuis in situaties waar het moeilijk is om 
dit anders op te lossen. Indien U een vraag hebt op dit gebied, kunt U contact opnemen met: 
Rennie Wendelaar Bonga, tel. 2880707 
Janny de Dreu, tel. 2801387 
Fetze Elgersma, tel. 2881380 
 
Wij willen alle mensen, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet van harte bedanken voor 
hun medewerking. Fijn dat wij op deze manier met elkaar gemeente kunnen zijn en zo iets 
van Gods Liefde zichtbaar mogen maken in deze wereld. 
 
Als er mensen zijn, die dit lezen en nog mee willen doen of bezoek willen ontvangen en die 
zich misschien nog niet eerder hebben kunnen opgeven, dan kan dat alsnog via de 
contactpersoon van de pastorale werkgroep: Fetze Elgersma, tel. 2881380 of via de email: 
f.elgersma1@chello.nl 

 
 
 
 

 

Het eerste is de welbekende fietstocht. Al enige jaren ging de 
fietstocht in zuidelijke richting. Dit jaar leek ons het dorp Wyns een 
goed haltepunt en goed te bereiken langs het prachtige fietspad: het 
Wynser Binnepaed. We moeten dan door de stad, maar wel langs 
opmerkelijke gedeelten. Zoals de Potmarge, oud Eigen Brood 
Bovenal, Werkmanslust, Olde Galileën, Snakkerburen en Lekkum. 
Het terras aan het water van het eetcafé de Winze is een 
fantastische plek om de benen te strekken. Na de koffie met gebak 
gaan we over met de Wynser Oerset weer terug richting 
Leeuwarden. We gaan via Jelsum, langs Dekemastate en de 
Vierhuisterweg naar de Kurioskerk voor een gezellig en voedzaam 
maal. De totale lengte schatten we op maximaal 25 km. Bij de start 
van de fietstocht, de Oase, om 1 uur, zal een duidelijke 
routebeschrijving uitgereikt worden. We verheugen ons nu al op 
deze tocht door Friesland: het land met duizend vreugden versierd. 

 

mailto:inekedl@hotmail.com
mailto:willielisannexander@gmail.com
mailto:f.elgersma1@chello.nl
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In gesprek met Ge de Goede-Van der Weide 

 

Ge is nog steeds betrokken bij het ziekenhuis. Samen met 
iemand anders heeft ze de leiding over een groep van 40 
vrijwilligers die gastvrouw/gastheer zijn op de IC. Ze ontvangen 
mensen die bij hun familielid/bekende op bezoek gaan. Dit 
vrijwilligerswerk slokt veel tijd op; roosters maken, 
sollicitatiegesprekken voeren, functioneringsgesprekken voeren 
en soms een dienst overnemen. Maar het is wel heel waardevol 
en leuk werk. 
 
De actuele situatie in de wereld houdt haar bezig. Ge vindt de 
situatie zorgelijk. Politiek en armoede hebben haar aandacht. Er 
komt steeds meer armoede en de verschillen tussen arm en rijk 
worden steeds groter. Ge zet zich al 35 jaar in voor de 
mensenrechten. In Leeuwarden sloot ze zich aan bij een 
schrijfgroep die vaak bij elkaar kwam om te schrijven om politieke 
gevangenen vrij te krijgen. Bijvoorbeeld voor een gevangene in 
voormalig Joegoslavië. Na jaren schrijven naar verschillende 
politieke leiders is hij uiteindelijk vrij gelaten. In de Oase was ook 
een Amnesty groep ontstaan. Ge en Piet Zijlstra hebben die 
groep voortgezet in de vorm zoals we die nu kennen. Het loopt 
erg goed en er worden in de gemeente veel brieven geschreven. 
 
Op de vraag hoe haar ideale vakantie er uit ziet, verwijst ze naar 
haar vakanties met Harry in de camper. Ze reizen hiermee door 
heel Europa en bezoeken veel musea. Ze houden allebei veel 
van kunst, natuur en cultuur. Een bijzondere reis was die door 
Marokko. 
 
Het geloof speelt nog wel een rol in haar leven, hoewel de 
geloofsbeleving en inzichten zijn veranderd, maar ze zou het niet 
willen missen. De trouwheid van het naar de kerk gaan is minder 
geworden,  maar als Ge naar de Oase is geweest, is ze wel blij 
dat ze is geweest. Ze zou zeker nooit bij een andere kerk gaan 
‘shoppen’. 
 
Een vraag in ons interview is: “Welke vraag zou je God stellen als 
je hem mocht interviewen?” Ge zou hem vragen waarom er niet 
meer verdraagzaamheid kan zijn in de wereld. Tegelijkertijd 
vraagt ze zich af of God wel als 1 persoon voorkomt. Bij de 
begrafenis van haar vader die jong stierf, vertelde de dominee dat 
God overal is. Daar heeft ze veel steun aan gehad. 
 
Hoe zie je de toekomst? “Ik hoop gezond te blijven, ook 
geestelijk, zodat ik kan blijven lezen. Ook hoop ik dat het de 
kinderen en kleinkinderen goed gaat.” 
 

Janny Fokkema en Edwin van der Wal 

Deze keer gingen ondergetekenden op bezoek bij Ge de Goede. 
We werden ontvangen in de tuin aan de Ereprijs waar ze al 40 
jaar woont met haar man Harry. Ge is geboren in Meppel en heeft 
2 broers. Op haar 17e verhuisde ze naar Hoogeveen om in een 
gereformeerd ziekenhuis te gaan werken en wonen. Boven het 
hospitaal was het zusterhuis waar mannen, zelfs haar vader, niet 
mochten komen. Na het behalen van het diploma en de 
kraamaantekening is ze met Harry getrouwd. Ze verhuisden 
samen naar Ede waar de 2 kinderen zijn geboren. Na een korte 
tussenstop in Almelo zijn ze in Leeuwarden komen wonen. Het 
ritme om elke 5 jaar naar een andere plaats te verhuizen, stokte 
hier. Het beviel hier heel goed. Harry kreeg hier een baan op de 
schippersschool en Ge is gaan werken in het Triotel en later het 
MCL als verpleegkundige. Op haar 63e stopte ze in het MCL, 
maar had daarnaast nog een bijbaantje in een privé kliniek. Die 
ging helaas failliet. Toen is ze gestopt met werken, maar ze had 
het liever langer willen doen: “Als ik in reïncarnatie had geloofd, 
had ik weer hetzelfde beroepen gekozen”. 

Geloven in Leeuwarden 
Kent u hem nog, de website Geloven in Leeuwarden? Het is een initiatief van de Taakgroep Kerk in de Stad van de Protestantse 
Gemeente te Leeuwarden i.w. Vanaf het nieuwe seizoen (september 2016) hoopt men hier weer de activiteiten van de kerken in 
Leeuwarden e.o. te presenteren. Geloven in Leeuwarden kent ook een krant, die twee keer per jaar verschijnt. Op de website en in de 
krant staan globaal dezelfde activiteiten. De krant staat onder redactie van Hans Willems, de website wordt verzorgd door Arjen Bakker. 
 

Pietie Mulder 

Afscheid 
Met veel plezier heb ik vanaf het begin meegewerkt aan de 
Ruimte. Mijn werkzaamheden lagen vooral op het gebied van 
opmaak. Ik vond (en vind) het prachtig om te doen. Wat mij ook 
heel leuk lijkt, is om even (hoe lang is dat?) ‘niks’ te doen. Daar 
heb ik nu voor gekozen. Dit Startnummer is het laatste nummer 
waar ik aan meewerk. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking. Dit 
geldt voor mijn collega-redacteuren (Janny Fokkema, Edwin van 
der Wal, ds. Madelon Vroonland, ds. Douwe Posthuma, ds. 

Helmer le Cointre). Prachtig team, prettige samenwerking. Maar 
zeker ook geldt het voor de contactpersonen. Jullie regelden zelf 
vervanging bij afwezigheid en hielden mij op de hoogte van 
bijzonderheden. Mies Koster mailde mij zelfs als er niks 
bijzonders was: ‘Je mail ontvangen. Het ziet er goed uit.’ Mooi om 
te weten dat de gewone dingen ook goed gaan. 
Het voelt goed om vrijwilliger te zijn bij de Oase. Reken maar dat 
ik weer een keer van me laat horen. 

Pietie Mulder 
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Redactie Ruimte 
p/a De Pelsweg 10 

8934 CC Leeuwarden 
 

Uiterste inleverdatum voor het 
volgende nummer: 

1 oktober 2016 
redactie.huizumoost@gmail.com 
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De Wetering 48 
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Voorzitter kerkenraad 
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Ruimte verschijnt 5 x per jaar. Voor 
actuele berichten verwijzen wij u naar 

de Geandewei. 

Colofon 
Liet 997 út it Lieteboek 
– en al dy kloften op `e flecht, 
ferdreaun út eigen lân, 
benaud foar tiranny, geweld, 
foar dea, foar moard en brân. 
God, wês genedich, hear ús bea, 
tink oan ús wrâld yn need! 
 
Us minskenhert fol drift en wraak; de hurde hân dy`t slacht, 
de strjitten fol mei blyn geweld, as hie it kwea de macht. 
God wês genedich, hear ús bea, tink om ús wrâld yn need! 
 
En binnendoar it bittere skeel, elk wurd in fûl ferwyt, 
dit hûs der`t elk him burgen wist, ferberget skamte en spyt: 
God, wês genedich, hear ús bea, tink om ús wrâld yn need! 
 
O God, jo grut begripend hert deart al ús pine oan; 
befrij de wrâld fan wrede striid en sis ús frede oan. 
God, wês genedich, hear ús bea, tink om ús wrâld yn need! 
 
Tekst Herman G. Stuempfle jr.” Where armies scourge the countryside” 
oersetting Eppie Dam. 
Meldy Perry Nelson- Pace Mio Dio 

40 jaar Oase 
In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 november a.s. vieren we dat de Oase 40 jaar bestaat. Daarom willen we op die dagen 
allerlei feestelijke activiteiten organiseren, zoals een open huis op zaterdagmiddag (met bijvoorbeeld workshops), aansluitend een 
maaltijd, ’s avonds een muzikale voorstelling en op zondag een speciale kerkdienst. 
 
De muzikale voorstelling die we voor ogen hebben, is een voorstelling rond het thema; “DEEL JE LEVEN”. We hopen dat dit een 
sprankelende voorstelling wordt met spelers en zangers uit de wijk onder leiding van regisseur Gooitsen Eenling. Maar daarbij hebben 
we hulp van u en jullie als gemeenteleden nodig!!! We willen namelijk in de voorstelling graag verhalen gebruiken van de 
gemeenteleden zelf. Daarnaast gaan we ook kijken hoe we de kinderen bij de voorstelling kunnen betrekken. 

 
Het zou fijn zijn als gemeenteleden actief mee willen doen met dit bijzondere project. We roepen u dan ook op om mee te denken, om 
verhalen/gedachten hierover op te schrijven en te delen. 
 
Hierbij enkele richtlijnen: 
- Heb jij in je eigen leven weleens meegemaakt dat je jouw leven echt aan het delen was? Als dat zo is, kun je dan de situatie 
  beschrijven? Wat voor gevoel gaf je dat? Het mag ook een voorbeeld zijn van een familielid of een vriend(in). 
- Ken jij mensen die hun leven niet willen/kunnen delen? Als dat zo is, kun je dan hun situatie beschrijven? 
- Wat heb je nodig om je leven te delen met anderen? Geef ons praktische tips. 
Wilt u / je de ideeën en gedachten of antwoorden op de vragen  opschrijven en ons toesturen??? Hoe meer verhalen, hoe kleurrijker de 
voorstelling. 
 
Nog een paar andere actiepunten: 
1. Heeft u nog fotomateriaal of andere zaken die interessant zijn voor een tentoonstelling van 40 jaar Oase, verzamel dit dan alvast. 
2.Denk alvast eens na over hoe U aan de voorstelling mee zou willen werken. een toneelrol(letje)… zingen… dansen… decor maken 
….enz. 
 
U kunt de antwoorden op deze vragen sturen naar 
Minke Koornstra; scribaathuizumoost@gmail.com 
en/of Gooitsen Eenling: g.eenling@hetnet.nl 

 
Alvast hartelijk dank voor uw/je inbreng. We houden u 
en jullie op de hoogte van de activiteiten in de 
kerkdiensten na de zomervakantie en via Geandewei. 
 
De commissie 40 jaar Oase: 
Mevrouw Janny de Dreu 
Mevrouw Helma Feenstra 
De heer Goff Spoelstra 
Mevrouw Minke Koornstra 
Mevrouw Janny Fokkema 
De heer Tjeerd Kramer 
Mevrouw ds. Madelon Vroonland  
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