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ALS JE HET NIET KAN ZEGGEN, ZING HET DAN!
Op het moment van schrijven hebben we net twee bijzondere diensten achter de rug: op 5 november met het Groot Evangelisatiekoor en op 12 november met de jubileumcommissie van vorig jaar, een muziekgroep én Anouk en Julia die dansten.
Twee bijzondere diensten, in de tijd waarin we langzamerhand steeds meer op weg (zijn ge)gaan naar de spreekwoordelijke
donkere dagen voor Kerst. Ze zouden gezien kunnen worden als lichtpuntjes in dit donker. Een bemoediging vooraf ook.
En tegelijkertijd was er in beide diensten ruimte voor de donkere kanten van het leven. Afkondigingen van overlijden.
Voorbeden voor zieke gemeenteleden. Ook dat brachten we voor Gods aangezicht.
Bij thuiskomst keek ik terug op het zingen. Sommige liederen waren op 12 november wat moeilijk, andere waren vertrouwd.
Op 5 november zongen we een deel samen met het koor, naar andere liederen luisterden we juist. Wat kan een lied, of je het nu
hoort of zelf zingt, toch veel kracht hebben. Kracht géven ook. Ik moest denken aan de uitspraak “zingen is twee keer bidden”.
Daar kan ik mij helemaal in vinden. Woorden en muziek vullen elkaar aan, brengen elkaar verder.
Tegelijkertijd heeft een lied nog iets bijzonders. Soms kan een lied onder woorden
brengen wat je diep van binnen voelt, maar waar je zelf op dat moment geen woorden
voor hebt. Dat kan om iets moois gaan, maar zeker ook om iets wat zo overweldigend is
in negatief opzicht, dat je als het ware met stomheid geslagen bent. We leven in een
stormachtige tijd. Letterlijk, omdat het herfst is en het buiten steeds sneller donker wordt.
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Maar ook figuurlijk. Het kan stormen in het leven.
Dat kan maken dat je amper meer woorden hebt, amper meer woorden uit kunt
spreken. Of bidden. Omdat dat wat je meemaakt - de zorgen, het verdriet, de ziekte,
het gemis - zo alles overheersend is. En dan kan juist een lied iets geven van: Ja zo
is het. Psalmen kunnen uitdrukking geven aan vragen die op kunnen komen, inclusief
de vraag waar God is. Koorliederen kunnen vaak ook als bemoediging klinken: het
wordt je toegezongen. Weer andere liederen roepen een gevoel op van herkenning
en erkenning: God ziet mij in mijn nood.
Dan kan het lied het bidden als het ware overnemen. Ook als je zelf niet meer kunt
zingen. Niet voor niets zingen we “het lied op and’re lippen draagt mij dan door de
nacht”. Ook valt het op bij mensen van wie de gedachten vertroebelen… juist liederen
en muziek komen dan vaak toch nog binnen… Zingen wat spreken en bidden over kan
nemen… dat deed me weer denken aan de voorstelling “Even geduld” van Jochem
Meijer. Een oneliner daarin was de titel van dit schrijven “Als je het niet kunt zeggen,
zing het dan. Hij had dat ooit geleerd en - toen hij ernstig ziek was - weer doorgegeven
aan zijn kinderen. Als dat wat je meemaakt te moeilijk is
om in woorden te vatten, zing het dan maar, was zijn
oplossing.
Zo op weg in de donkere dagen voor Kerst hoop ik dat
dat klinkt als bemoediging: als je het niet kunt zeggen,
als je geen woorden (meer) hebt om te bidden, zing het
dan maar, of laat anderen voor je zingen.

Ds. M.E. Vroonland
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ADVENT / KRYST
De minsken dy’t yn it tsjuster, dy’t wenje yn it lân fan`e dea,
dy sjogge in ljocht oan’e himel, it strieljende moarntiids read.
Sy sille wer sjonge fan freugde, de eangst en de need binn’ foarby,
gjin fijân te sjen op’e strjitte, en alle bern boartsje wer frij.
De stôk fan har driuwers is brutsen, gjin mins wurdt mear trape of slein.
Se krije wer tiid om te libjen, it lok set te’n lêsten ùtein.
Want ús is in keningssoan berne, mei nammen sa ryk en sa gol,
en Hy is de foarst fan ’e frede, dy’t tusken ús yn wenje wol.
Hy bringt alle libben op ierde úteinlik teplak yn syn ryk.
De minsken dy’t gean yn it tsjuster dy wurde de kening te ryk.

Tekst : Hanna Lam, by Jesaja 9, 1-6.
Oersetting : Margryt Poortstra.
Meldij : Wim ter Burg.

_______________________________________________________________________________________________
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Wat & Hoe

PRESENTATIE
FLATSCREEN BEELDSCHERMEN
in de Oasekerk Huizum - Oost

Tijdens het Adventsproject vorig jaar en de reis door het Nieuwe Testament dit jaar hebben we gebruik gemaakt van de
beamer. Met name in de zomer bleek dat er sprake was van hinder door lichtinval. Tegelijkertijd kwamen wel diverse voordelen
van zo’n scherm naar voren: er kunnen afbeeldingen worden getoond over de bestemming van collectes bijvoorbeeld of van
degenen waarvoor de Amnestygroep een oproep doet om voor te schrijven. Daarnaast kan zo’n scherm de overdenking
ondersteunen met beeldmateriaal (denk aan een schilderij of plattegrond), enzovoorts. Nu zijn er ook Flatscreen beeldschermen die gebruikt kunnen worden om dergelijke presentaties weer te geven.

De kerkenraad heeft besloten om twee groepen in het leven te roepen die gaan nadenken over de mogelijkheden en vragen
die eventueel gebruik van dergelijke schermen oproepen. Daarbij is er een “Wat-groep” en een Hoe-groep”: wat is er technisch
mogelijk en hoe gaan we het gebruik concreet inrichten. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook naar de bemensing gekeken, evenals
de gevolgen voor het liturgisch centrum.
Tegelijkertijd vonden we het belangrijk om de gemeente ook van begin af aan bij dit traject te betrekken. Het was dan ook
schipperen tussen de kip en het ei: leggen we het eerst voor aan u als gemeente of komen de werkgroepen alvast een keer bij
elkaar? De uitkomst was dat de werkgroepen alvast één keer bij elkaar zijn geweest, om op de wijkavond alvast iets concreets
te kunnen laten zien. Dat gebeurde met een proefopstelling (zie foto) waar een test-powerpointpresentatie op getoond werd.
Het idee op dit moment is dat er weer schermen zouden kunnen komen, links en rechts van de kansel (bevestigd aan de
muur, vlak onder de ramen, zonder houten constructie uiteraard). Die zouden
overigens iets groter zijn dan het scherm dat er nu stond.
(NB. De kansel zal op de gebruikelijke plaats blijven staan. Op de foto staat
deze links vanwege de medewerking van het Groot Evangelisatiekoor de zondag
na de wijkavond. Dat hangt dus niet samen met de schermen!)
Tijdens de wijkavond merkten we dat er onder veel van de aanwezigen draagvlak was voor de schermen. Er werd bijvoorbeeld gewezen op het opzoeken van
Proefopstelling
liederen wat dan niet meer hoeft en ook de mogelijkheden van het gebruik van
de schermen buiten de dienst om. Tegelijkertijd kwamen ook vragen op over,
bijvoorbeeld, het gebruiken van het liedboek. Natuurlijk zullen schermen in de kerk het huidige liedboek niet vervangen.
Wie graag een liedboek gebruikt, kan dat vanzelfsprekend blijven doen! Uitgangspunt is dat schermen een aanvulling
kunnen zijn en niet een vervanging.
De beide werkgroepen gaan in de komende tijd verder aan de slag met het uitwerken van de plannen. Mocht u vragen hebben,
dan kunt u natuurlijk altijd bij een van de groepen terecht. Ook zouden we het fijn vinden als een aantal van u - net als tijdens
de wijkavond - als de schermen er daadwerkelijk komen in een evaluatiegroep betrokken zou willen zijn. Deze groep gaat dan
de eerste tijd het gebruik (denk aan wat er op de schermen komt en hoe - kleur, grootte) evalueren. Wordt vervolgd!
_________________________________________________________________________________________________

ADVENTSPROJECT “Een boek vol verwachting”
Het thema van het Adventsproject van dit jaar is “Een boek vol verwachting”.
Er zal een groot boek voorin de kerk liggen.
Daarin staat iedere week een plaat. Ook komen Theo en Filia iedere week op
bezoek om ons iets over die plaat te vertellen. We lezen daarbij gedeelten uit
Jesaja en Lucas. Ook in de kerk lezen we die verhalen.
En we zien een boek - een Statenbijbel - verwerkt in de bloemschikking.
Zo zijn we als gemeente in de kerk én de kindernevendienst met elkaar verbonden!
Daarom zingen we dan ook steeds met elkaar het projectlied voordat de kinderen
naar de nevendienst gaan. Wij kijken er al naar uit, jullie ook?
De data dat er kindernevendienst is : 3,10 en 17 december.
* Vanwege de kinderkerstnachtdienst op 24 december
is er ’s ochtends geen kindernevendienst.
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INLEVEREN VOOR DE ZENDING
Ook vorig jaar zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht– en geboortekaarten ingezameld voor
de zending. De opbrengst was uiteindelijk € 24.000,— en is goed besteed. Zo gaat Li uit China naar school,
kan Kwazi uit Afrika aan het werk en geeft Itje naailes aan vrouwen uit Papoea.
Nog even op een rijtje wat u kunt inleveren in de dozen naast de voedselbank-kar:
oude mobieltjes, lege cartridges. In de hal staat twee boxen voor postzegels,
kaarten met postzegels, dubbele kaarten van Anton Pieck, met kinderpostzegels,
voor het kind en zelf gemaakte kaarten. Gewone dubbele kaarten hebben geen
waarde: die kunt u eventueel bij het oud papier doen. Ook brillen worden niet meer
ingezameld. Die kunt u kwijt bij de meeste opticiens, die meedoen aan een inzamelprogramma voor de eigen keten.
De vrijwilligers van Kerk in actie/GZB proberen een zo hoog mogelijke opbrengst te
krijgen. Zo verkopen zij bijv. een bepaald type ansichtkaart aan iemand in Hongarije
of duizend stuks van een specifieke postzegels aan een handelaar in China.
Verzamelaars letten op veel verschillende aspecten. De één is meer geïnteresseerd in de
achterzijde van een ansichtkaart: combinatie kaart en postzegel, een speciale poststempel of de sorteercode.
Laat u dus altijd de postzegel op de ansichtkaart zitten. Een ander spaart een
bepaald onderwerp: bruggen, kerken, koninklijk huis, een bepaalde afbeelding,
enzovoort. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten worden steeds zeldzamer en
daardoor interessanter voor de verzamelaar. Ook complete postzegelverzamelingen
worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht. Mobieltjes en cartridges
worden verkocht aan een bedrijf dat ze recyclet of opnieuw vult. Ook is het mogelijk
oud Nederlands geld of buitenlandse munten in te leveren.

KINDERKERSTNACHTDIENST
Naast de voorbereidingen voor Advent zijn ook de voorbereidingen voor de
Kinderkerstnachtdienst gestart! Thema zal zijn: “Het wordt licht!” We beginnen
weer om 19.00 uur. In Geandewei en op de zondagsbrieven volgt meer informatie
maar dan kunnen jullie de datum alvast noteren: Zondag 24 december!

9.30 uur
9.30 uur
15.00 uur
9.30 uur
15.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

ds. M.E. Vroonland
ds. P.R. Beintema
ds. M.E. Vroonland
ds. D.G. Posthuma
ds. M.E. Vroonland
ds. D.G. Posthuma
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland

januari
januari
januari
januari

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

ds. J.C. Overeem
ds. M.E. Vroonland
ds. P. Dijkstra
ds. M.E. Vroonland

4 februari
11 februari

9.30 uur
9.30 uur

ds. M.E. Vroonland
ds. J.D. Kraan
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Redactie Ruimte :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer : 20 januari 2018
redactie.huizumoost@gmail.com

KERKDIENSTEN:
3 december
10 december
15 december
17 december
20 december
24 december
24 december
25 december
31 december

Colofon

* Heilig Avondmaal
* Dienst in Erasmus
* Dienst in Aldlânstate
* Kinderkerstnachtdienst

* Heilig Avondmaal

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.
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INTERVIEW MINKE KOORNSTRA / SCRIBA
Op een koude novemberavond werden we door Minke ontvangen in haar woning aan de Fioringras
Onder het genot van een kopje thee en een stroopwafel, hebben we de scriba van onze wijkgemeente
geïnterviewd.
Tijdens een leergang Interim Management moest Minke zich presenteren aan de hand van een automatische Powerpoint met
20 beelden die elk 20 seconden blijven staan : Pecha Kucha. De beelden die Minke koos waren : creatieve verbinder, mensenmens, authentiek en energieke doener met een stevig verantwoordelijkheidsgevoel. Ze is moeder van 3 volwassen kinderen en
inmiddels oma van een kleinkind.
Minke is in haar jeugd gevormd. Door moeder opgevoed, want vader was veel van huis. Hij was visserman. Later is haar vader
een viswinkel begonnen en moeder hielp daar ook bij. Dus Minke heeft geleerd thuis om mee aan te pakken. Haar ouders
vonden het heel belangrijk dat ze ging studeren. Niet met het beeld om later huisvrouw te worden. De eerste 10 jaar van haar
leven heeft ze in Makkum gewoond en later in Harlingen. Maar haar leven speelde zich vooral af in Leeuwarden waar ze op
school zat en elke dag met de trein reisde. Haar ouders vonden een christelijke school heel belangrijk en daarom ging ze naar
het Lienward College, naar de Havo. Ze had veel treinvrienden, die ook naar het Lienward College gingen en een aantal
leerlingen van het Christelijk Gymnasium. Op het Lienward Collega kreeg ze ook een relatie met Peter en met hem is ze later
gaan samenwonen en getrouwd. Ze heeft een hele fijne jeugd gehad. Op haar 12e had ze al baantjes en hielp haar vader in de
winkel. Ze heeft ook veel clubwerk gedaan, evangelisatieclubs.
Minke heeft een broer die in Harlingen woont. Haar zus woont in Leeuwarden met haar
partner. Ze heeft een goede band met haar zus, vooral na het overlijden van Minke’s
man Peter heeft ze veel steun van haar gehad.
Na de Havo heeft ze NXX Kinderverzorging, opvoeding en handvaardigheid in Bolsward
gedaan. Die vakken heeft Minke ook gegeven op het voortgezet onderwijs in Bolsward.
Daarnaast heeft ze orthopedagogiek gestudeerd omdat ze geïnteresseerd was in alles
wat met bijzonder gedrag van kinderen en jongeren te maken had. Daarna heeft ze
management cursussen gevolgd omdat er meer vrouwen in het management moesten
komen. Ook heeft ze een bevoegdheid voor Maatschappijleer en dat vak samen met
Pedagogiek op de Friese Poort gegeven.

Wat houdt je bezig?
Hoe je iets voor elkaar kunt betekenen en hoe je steeds kunt en mag blijven leren. Je moet
jezelf blijven ontwikkelen. Dingen gaan niet vanzelf, die moet jezelf tot stand brengen.
Minke is 10 jaar docent geweest en daarna doorgestroomd als leidinggevende in het
management van het voortgezet onderwijs in Bolsward. Ze werkt sinds een paar jaar als
zelfstandig interim manager. Ondertussen volgt ze studies en cursussen om bij te blijven en
te professionaliseren.

Minke Koornstra

Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen worden?
Alle dingen die ik doe, hebben met andere mensen te maken. Ik hoop nog een flink aantal jaren te werken en vrijwilligerswerk te
blijven doen. Ze wil graag een bijdrage aan de samenleving leveren. In haar werk wil ze mensen en organisaties inspireren en
begeleiden zodat er goede ontwikkelingen tot stand komen. Dat er iets ontstaat, iets creëren.

Hoe zie je je toekomst?
“Vooral gezond blijven en het nog lang fijn hebben met mijn gezin. Leuke (werk)opdrachten doen. Nu ik even geen opdracht heb,
heb ik meer tijd voor netwerken op zoek naar een nieuwe opdracht en leuke dingen doen enz.”.

Welke rol speelt het geloof in je leven?
Geloof geeft houvast, een diepere laag. Belangrijkste waarde : liefde, liefde voor de mens, liefde voor God.

Wat heb je met de kerk van Huizum-Oost?
Ze gaat al 38 jaar naar de Oase. Bijna altijd actief geweest in jongerenwerk, kindernevendienst en nu het scribaat. Er ligt een
diepe verbinding. Ook hier kan ze dingen tot stand brengen, creëren. Vanuit een inval iets bedenken, bijvoorbeeld zoals we nu
met de jubileumwerkgroep een bijzondere kerkdienst vormgeven.
Bij dominee de Vries in de Oase hebben we indertijd belijdenis gedaan en is ook Rudmer gedoopt. We hebben de dienst zelf mee
vorm gegeven en voorafgaand aan de dienst bijzondere Bijbelcatechese gedaan. Verder in het verleden veel voor die tijd
vernieuwende (jeugd)diensten mee georganiseerd.
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(VERVOLG

INTERVIEW)

Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen interviewen?
“Waarom?”

Hoe vaak lees je in de Bijbel?
Alleen als er aanleiding voor is. Gericht lezen, niet vanuit een vaste gewoonte.

Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft?
Minke volgt het nieuws elke dag en is ook politiek bewust en soms actief. Het hele maatschappelijke spectrum vindt Minke
belangrijk. In de auto heeft ze altijd Radio 1 aan. Ook leest ze elke dag de krant. Soms focust ze zich op 1 onderwerp,
bijvoorbeeld armoede of vluchtelingenproblematiek en dan weer op een ander onderwerp. Als ze meer uren per dag had, zou ze
nog meer actief willen zijn.

Waar heb je moeite mee?
“Als er wantrouwen is. Vertrouwen is heel belangrijk voor mij en echt en eerlijk zijn naar elkaar”.

Wil je een onhebbelijkheid van jezelf noemen?
“Ik houd van veel praten”

Heb je een levensmotto?
“Liefde, houden van. Bij alles wat ik doe. Dat moet ik voelen. Wat aandacht krijgt, groeit”.

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?
2 types : 1. Luie vakantie met veel zon. 2. Een vaste plek is haar zomerhuisje in Eesveen. Daar organiseert ze al 35 jaar samen
met een aantal vrijwilligers een kinderfeest en elk jaar nog wel enkele andere kinderactiviteiten.

Wie bewonder je en waarom?
“Mijn 3 kinderen, dat ze alle 3 iets van hun leven maken. Het is niet altijd makkelijk geweest.

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?
Als ik bezig ben in een spannend boek. Als ik in een lichte slaap ben en wakker wordt, ga ik een spannend boek lezen om
vervolgens weer in slaap te vallen.

Wat zijn je hobby’s?
Hardlopen en moodboards maken, over dingen die er voor haar toe doen.
Edwin van der Wal en Janny Fokkema
__________________________________________________________________________________________________

GEMEENTELEDEN GAAN NAAR ISRAËL 2018
Vrijdag 27 april t/m Maandag 7 mei 2018
In eerdere edities van Ruimte en Geandewei hebben al verschillende stukjes gestaan over
onze reis naar Israël, Graag stellen we u op de hoogte van het laatste nieuws.
Als groep zijn we inmiddels drie keer bij elkaar geweest. In mei, september en eind oktober.
De laatste keer waren er ook diverse geïnteresseerden van buiten onze wijkgemeente
aanwezig. Op basis van deze avonden - en de diverse registratieformulieren die inmiddels
bij Promised Land zijn binnengekomen - kunnen we concluderen dat wat ons betreft de reis
zeker doorgaat!

BETHLEHEM

Wellicht ten overvloede, maar mocht u niet eerder bij een informatieavond geweest zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in de reis,
dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
dhr. K. De Dreu - dreudec@gmail.com - Telefoon : 058—280 13 87
of ds. M.E. Vroonland - ds.vroonland@kpnmmail.nl - Telefoon : 058—289 66 20
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