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Leeuwarden-Huizum (Oost)

Veertigdagentijdnummer

Ruimte
OP WEG IN VERBONDENHEID …

Voor u ligt het veertigdagentijd-nummer van ‘Ruimte’. Met informatie over Running Dinner, de wijkavond, en een mogelijke reis
naar Israël. Daarnaast ook met een interview, en een beschrijving van het nieuwe drieluik op de muur achter het liturgisch centrum.
Aan mij de taak om daar een toepasselijk schrijven aan vooraf te laten gaan, wat ook past bij de Veertigdagentijd.
Ik schrijf dit in een week waarin ik als voorbereiding op mijn eerste tweedaagse nascholing een verslag moet schrijven over mijn
werksituatie. Wat kenmerkt de gemeente? Hoe ziet mijn concrete werk eruit? Hoe zie ik mijzelf als predikant? Wie of wat trekt het
meest aan mij? Hoe zou ik mijn spiritualiteit omschrijven?
En wat is het centrale thema voor mij in deze nascholing?
Ik benadrukte de onderlinge verbondenheid die zo merkbaar is in
de Gemeente. We zijn samen op weg, op de reis door ons leven.
We gaan zelfs met een gedeelte van de gemeente fysiek op reis.
We ervaren de verbondenheid alleen al als we naar de muur achter
de liturgische tafel kijken, met het glaskunstwerk over verbondenheid, samenzijn, rondom het Licht. En toch staan we bij dit alles
niet als het ware los van de wereld om ons heen. We trekken ons
ons niet terug in een knus ‘clubje’. We weten hoe hard de wereld kan zijn. Wat een zorgen gemeenteleden kunnen hebben.
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Over de eigen situatie, over geliefden, over de wereld … Zo gaan we samen op reis
de Veertigdagentijd in. Op weg naar de intocht in Jeruzalem, naar Golgotha én maar
het open graf. Onderweg zullen we van alles tegenkomen. We zullen van alles mee
maken. Mooie en moeilijke dingen. Ook in de wereld
zal er van alles gebeuren. En in ons land.
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In onze eigen stad komt de Passion, waardoor het
verhaal in een eigentijds jasje wordt doorgegeven.
We mogen ook naar de stembus, waardoor de
komende vier jaar in zekere mate een bepaalde
richting wordt meegegeven. We zullen ook andere
keuzes moeten maken, in onze eigen levens.
Kleine en grote … makkelijke en moeilijke . . .
een stap naar voren of naar achter, naar links of naar
rechts. Maar door dat alles heen mogen we ons op onze levensreis gedragen weten
door elkaar en door God.
Ds. M.E. Vroonland
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DE REDACTIE VAN ‘RUIMTE’
IS SINDS EEN HALF JAAR VERSTERKT DOOR

JAN & JANNY ELZINGA
ZIJ VERZORGEN DE OPMAAK VAN ‘RUIMTE’’
MAAR WIE ZIJN DEZE MENSEN? TIJD VOOR EEN INTERVIEW.

________________________________________________________________________________________________________________

INTERVIEW
JAN & JANNY ELZINGA

Jan komt oorspronkelijk uit Zwaagwesteinde en Janny is een echte Leeuwarder. Ze waren destijds collega’s van elkaar in de voormalige
herenmodezaak Wim Houwen aan de Wirdumerdijk. Jan was er verkoper en Janny respectievelijk coupeuse, verkoopster en administratief
medewerkster. Ze zijn nu 41 jaar getrouwd. Eerst woonden ze in de Ludolf Bakhuizenstraat en de Honthorststraat en nu al weer 30 jaar aan
de Stinzenflora. Deze huurwoning was eigenlijk bedoeld als een soort tussenstation om te kijken of er ergens een geschikte koopwoning te
vinden was i.v.m. de handicap van hun zoon. De woning en de woonomgeving in de wijk Aldlân beviel echter zo goed dat ze er zijn blijven
wonen. Jan en Janny hebben 2 kinderen: Agnes en Ronald en 5 kleinkinderen. Jan werkt bij de Gemeente Leeuwarden binnen de afdeling
Documentaire Informatie. Janny heeft als tele-typiste bij het Friesch Dagblad gewerkt. Helaas moest ze in 1989 noodgedwongen stoppen
met werken vanwege de ziekte Multiple Sclerose (MS). Janny heeft ondertussen vele hulpmiddelen en hun woning is helemaal aangepast.
ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN WORDEN?

Jan: In de reclamewereld (Reclame & Marketing) werken. Jan was van jongs af aan altijd al een creatief en ondernemend persoon op het
gebied van reclame & marketing. Door de loop der tijd heeft hij veel aan creativiteitswedstrijden meegedaan. Ook op zijn werk en in de
naaste omgeving weten ze Jan te vinden voor het maken van allerlei soorten drukwerk. Heel fijn dat Jan & Janny nu gezamenlijk hun ei kwijt
kunnen in het opmaken van de ‘Ruimte’. Zo werden ze meteen in het diepe gegooid, want het dubbeldikke jubileumnummer “40 jaar Oase”
in kleurendruk was hun vuurdoop.
HOE ZIE JE JE TOEKOMST?

“Zien wat er op ons pad komt” Naast Janny haar chronische ziekte heeft Jan 3 jaar geleden (2013)
voor de tweede keer met kanker (Non Hodgkin Lymfoom) te maken gekregen en door deze ernstige
en levensbedreigende ziekte twee keer de dood onder ogen gezien. Ze zijn beiden erg blij dat ze
nog steeds samen zijn en intens dankbaar voor elke dag die hun door God gegeven is.
WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN?

Een heel belangrijke rol. Als we dat niet hadden gehad, weet ik niet of we dat hadden volgehouden.
In het begin van hun huwelijk hebben ze samen een aantal jaren in een Gospelgroep gezeten en
het hele land - van kerk naar kerk - doorgereisd.
WAT HEB JE MET DE ‘OASE’?

In het begin veel naar de kerk geweest. Nadat Janny ziek werd, niet meer zo vaak. Wel altijd contact gehouden met dominees, ouderlingen
en wijkbezoekers. Contact is voor hun heel belangrijk, omdat ze het gemeente zijn missen. Op zondagochtend nemen ze wel de tijd om een
kerk– of zangdienst op televisie mee te maken. Toch is dit wel anders, je mist het samenzijn.
HOE VAAK EN WANNEER LEES JE DE BIJBEL?

Het dagboekje elke avond. Zo nu en dan de Bijbel er bij. Niet echt dagelijks. Als chronisch zieken krijgen ze nog steeds elke week een DVD
van het Leger des Heils met opname van hun kerkdienst.
WELKE VRAAG STAAT BOVENAAN JE LIJSTJE ALS JE GOD ZOU KUNNEN INTERVIEWEN?

Het ‘waarom sommige dingen gebeuren’. Waarom krijgt de één heel veel te verwerken en de andere ogenschijnlijk niets? Op een gegeven
moment komt er erg veel op je af en komt soms de brandende vraag naar boven “hoeveel kan een mens verdragen” In dit geval vragen we
niet om beter te worden, maar om alle leed en pijn te kunnen blijven dragen. Het geloof kan ons helpen overeind te krabbelen en ons weer
nieuwe levenskracht schenken. Ooit zal de tijd komen dat God alle tranen zal wissen.
Jan & Janny bedankt voor het interview.
Wij en de gemeente hebben jullie zo iets beter leren kennen.

Edwin van der Wal
Janny Fokkema
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40 JAAR OASE . . . . . 40 JAAR GEMEENTE ZIJN.
In 40 jaar Oase hebben we veel met elkaar gedeeld. Predikanten kwamen en gingen, en ieder drukte zijn stempel op onze gemeente, en dat was goed. Er waren veel activiteiten, kerkenraad, kindernevendiensten, kledingverkoop ten bate van Vaida, en
cantorij. Veel lief en leed is er met elkaar gedeeld, en wij hebben dat ervaren als een zegen. Altijd waren er armen om je heen,
altijd was er een muur van gebed voor wie dat op dat moment nodig had. De Oase is vooral een blijde gemeente, die omkijkt
naar elkaar.
Vaak wordt er gezegd dat we een verouderde gemeente zijn, maar als je ziet hoe iedereen
er was en mee hielp om van ons 40-jarig bestaan een feest te maken!! Dan is het een altijd
bezige gemeente, die elkaar vast houdt. Bij deze gemeenschap voelden wij ons en voel ik
mij nog steeds thuis. Het elkaar ontmoeten, samen vieren, verdriet delen. Zo kostbaar!
Zo ontstond, in overleg met glaskunstenaar Monique Verbruggen, het drieluik. Ontmoeten,
gemeenschap, blijdschap, aanbidding. 40 Jaar dankbaarheid. Een Oase in de woestijn.
Toelichting bij het drieluik, geschreven door de gever.

Glaskunstwerk; Monique Verbruggen

Ds. M.E. Vroonland

ISRAËLREIS 2018 (?)
Toen ik nog maar kort in Huizum was, kwam het een keer met een aantal gemeenteleden op een mogelijke reis naar Israël.
Zelf ben ik er twee keer geweest en het leek mij destijds al bijzonder om zoiets met een (wijk)-gemeente mee te maken.
Nu, anderhalf jaar later, heb ik samen met Kees & Janny de Dreu dit plan wat concreter proberen te maken. Is het mogelijk?
Janny & Kees hebben een tijd in Nes Ammim gewoond - een christelijke nederzetting in Israël - en zijn dus ook met het land
bekend. Al pratend kwamen we uit op een programma van 10 tot 14 dagen, in de periode 10 - 24 april 2018. Het idee is dat we
in die periode aan diverse dingen aandacht besteden: De Bijbelse plaatsen natuurlijk, zoals Bethlehem, Jeruzalem en het meer
van Galilea. Daarnaast aan de huidige tijd : Nes Ammim en de initiatieven daar om Joden en Palestijnen op kleine schaal
dichter bij elkaar te brengen, zoals door de Yad b’ Yad (hand-in-hand)-scholen. Tenslotte ook de prachtige natuur en bijzondere
plaatsen die het land kent. Er valt in ieder geval één zondag in deze reis, wellicht twee. We zullen daar natuurlijk een passend
programma bij verzorgen.

* ISRAËL

Daarnaast kunnen we ook de Erev Shabbath meemaken : de Sabbatsavond. Over een ochtend– en avondsluiting hebben we
ook gesproken, maar wij geven er zelf de voorkeur aan om dat op een natuurlijke manier in te passen in het programma.
Dit geeft - met name ‘s avonds - meer ruimte voor eigen keuzes als het gaat om tijd van opstaan en slapen. Tenslotte wordt er
natuurlijk ruimte ingepland dat u ook zelf een gedeelte van een dag kunt inrichten. Maar voor we daadwerkelijk gaan uitzoeken
hoe alles geregeld kan worden en wat de mogelijkheden zijn, willen we graag eerst aan u de vraag voorleggen :
Wie zijn er geïnteresseerd om met ons mee te gaan?

Belangrijk is dat u goed ter been bent, want met name in de oude stad Jeruzalem zullen we alles te voet moeten doen. Overigens
betekent dat niet dat het een ‘wandelmars’ zal worden, dat spreekt voor zich. Wij kijken er erg naar uit en gaan graag verder met
de voorbereidingen, gaat u mee?. Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij :

* ds. M.E. Vroonland (ds,vroonland@kpnmail.nl) - Telefoon : 058—289 66 20 of
* Familie Kees & Janny de Dreu (dreudec@gmail.com) - Telefoon : 058—280 13 87
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WIJKAVOND - 8 maart 2017
Nadat in het najaar van 2016 de wijkavond door de jubileumdrukte moest komen te vervallen, pakken we
de draad weer op. De voorjaarswijkavond zal worden gehouden op woensdag 8 maart aansluitend op de
vesper in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid die om 19.30 uur begint.
De inloop is om ongeveer 20.15 uur. Voor de pauze wordt u
geïnformeerd over het reilen en zeilen in onze wijkgemeente
en er omheen. Er is ook gelegenheid om vragen aan de wijkkerkenraad te stellen. Daarna hopen we aan de hand van
videobeelden terug te zien op het zo geslaagde jubileum van
ons kerkgebouw.
Uiteraard ontbreken het hapje en drankje niet. Het zal weer
een goede gelegenheid zijn om elkaar te treffen en met elkaar
in gesprek te komen. We hopen u die avond welkom te heten.
Wijkkerkenraad

Wijkavond 2017

‘RUNNING DINNER’ - vrijdag 21 april 2017
Graag willen we dit seizoen weer een ‘Running Dinner’ organiseren, namelijk op vrijdag 21 april 2017, aanvang 18.00 uur. Voor degenen die niet meer weten
hoe een ‘Running Dinner’ verloopt volgt hieronder een uitleg: Het ‘Running Dinner’ wordt georganiseerd voor en door gemeenteleden. Het is een diner
waarbij het voorgerecht, het hoofdgerecht en het nagerecht op verschillende locaties genuttigd worden. Het is de bedoeling dat een aantal gemeenteleden
thuis een ‘3-gangen-diner’ gaan bereiden en enkele gemeenteleden ontvangen voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. De gasten rouleren
per gang. Als gast eet u op meerdere adressen.
Degenen die koken blijven gewoon thuis. Het is de bedoeling dat u als gast
na elk gerecht (45 - 75 min., afhankelijk van de gang) vertrekt naar het
volgende adres voor het volgende gerecht. Het doel van een ‘Running Dinner’ is om elkaar beter te leren kennen en het contact tussen de verschillende generaties te bevorderen. Lijkt het u leuk om hier aan deel te nemen
dan kunt u zich nu alvast opgeven bij :

Marco van der Wal ; e-mail : runningdinneroase@outlook.com
(let op, nieuw aanmelding-emailadres) of
telefoon : 06-42 20 06 73.
In de maand maart zullen we tevens een inschrijflijst neerleggen in de Oase.
Bij opgave graag uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Ook graag aangeven of u wilt koken
(gastheer/gastvrouw) of dat u wilt komen eten (gast). Verder kunt u een eventueel dieet door geven en of u vervoer
nodig hebt. Na opgave krijgt u begin april nadere informatie over waar u wordt verwacht / voor wie u gaat komen.
* OPGAVE IS MOGELIJK T/M ZATERDAG 1 APRIL 2017

De organisatie is in handen van : Marco van der Wal en Lotte Nijssen.
_______________________________________________________________________________

KERKDIENSTEN:
19 februari
26 februari
5 maart
8 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april
5 april
7 april

9.30
9.30
9.30
19.30
9.30
9.30
9.30
9.30
15.30
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ds. M.E. Vroonland
ds. J. Miedema
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
ds. E. Urban
ds. A. Terlouw
ds. R. Reitsma
ds. J.C. Overeem
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland

m.m.v. de Cantorij
Vesper biddag

Aldlânstate
Erasmus
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Colofon
Redactie Ruimte :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :
20 maart 2017
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
Kerkblad ‘Geandewei’.

