Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente
Leeuwarden-Huizum (Oost)

PAASNUMMER

Ruimte
Passie : met heel mijn hart

Voor u ligt het Paasnummer van ‘Ruimte’. Ook dit keer met allerlei informatie vanuit onze wijkgemeente: het afscheid van Grace Communion, The Passion,
kerkdiensten, de wijkgemeentereis naar Israël en een interview met een van onze nieuwe diakenen bijvoorbeeld. De rode draad door veel van die stukjes is
samen te vatten in één woord: passie. De week voor Pasen, de Stille Week, wordt ook wel de Passieweek genoemd. De week waarin het lijdensverhaal van
Jezus Christus centraal staat. Vandaar ook “The Passion” en de passiestonde met Patrimonium op Goede Vrijdag. Daarnaast blijkt uit veel andere stukjes
passie op de alledaagse manier : gedrevenheid, ergens voor willen gaan. Wie de betekenis van Passie opzoekt,
komt ook juist op deze twee categorieën van betekenissen uit : enerzijds “een verhaal, een toneelstuk of een beeldend
kunstwerk dat het lijden van Jezus Christus als uitgangspunt heeft”, anderzijds iets als “hartstocht, bevlogenheid, een
zaak waar het hart naar uitgaat”. Een week met het lijdensverhaal en bevlogenheid tegelijkertijd … is dat niet een
week van uitersten? Is dat te bevatten? Het is zeker een week van uitersten. Het zijn dagen van uitersten. Zo is het
gitzwart - Goede Vrijdag - en zo blijkt toekomst meer dan ooit mogelijk - Pasen. Maar het gedrevene van passie is niet
alleen verbonden met Pasen, júist ook met Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is de dag waarop Jezus’ passie tot een
hoogtepunt kwam, toen Hij zover ging - in zijn hartstocht voor ons mensen - dat Hij ons naast liefde ook toekomst
geven kon. Aan de andere kant maakt Zijn passie ook iets in ons los. Het wil iets in ons losmaken. Passie, gedrevenheid, hartstocht voor Hém. Voor Zijn
zaak, waar óns hart naar uitgaat. In die zin is Pasen dan ook meer dan een feest van dankbaarheid voor de nieuwe toekomst die mogelijk blijkt te zijn.
Het is ook een feest van dankbaarheid voor de nieuwe toekomst die mogelijk blijkt te zijn. Het is ook een feest om jezelf af te vragen : wat is mijn passionele
antwoord op het Zijne? Naar welke zaak gaat mijn hart uit? Hoe geef ik in deze wereld, juist in deze tijd, handen en voeten aan Zijn werk en kerk?
Wat doe ik met heel mijn hart?
Ds. M.E. Vroonland

The Passion in Leeuwarden én in de Oase!
Zoals u en jij in het kerkdienstenoverzicht hebt kunnen lezen, is er op donderdag 13 april geen gewone dienst vanwege The Passion. Het Heilig Avondmaal
verschuift naar zaterdag, zodat op donderdag iedereen in de gelegenheid is om The Passion mee te maken. In de stad zijn op deze dag allerlei activiteiten.
waarover u via onder andere ‘Geandewei’ op de hoogte wordt gehouden. En ‘s avonds is het dan zover: The Passion 2017. Wat is The Passion nu precies?
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Op de website wordt het als volgt omschreven : “The Passion is
een hervertelling van de laatste uren van het leven van Jezus in
de vorm van een groot muzikaal evenement. Het doel is om het
grote publiek op een eigentijdse manier kennis te laten maken
met het verhaal van Jezus Christus. Het evenement is daarom
via televisie en internet te volgen.” Op de vraag waarom
The Passion wordt gemaakt, is hun antwoord : “De EO en KRONCRV vinden het van groot belang dat mensen in Nederland het paasverhaal leren kennen.
The Passion is bij uitstek geschikt om een breed niet-christelijk publiek te bereiken met het lijdensverhaal van Jezus. (…) Er is gekozen voor Nederlandstalige popmuziek, omdat dit herkenbaar is voor het
Nederlandse Publiek. Door The Passion zal men de Nederlandstalige liederen in heel nieuwe context
beleven. Het paasverhaal komt op deze manier dichterbij. De teksten zijn met een ander doel geschreven, maar in deze context krijgen ze toch een specifieke lading”. Het is mogelijk om bij The Passion
aanwezig te zijn op het Wilhelminaplein. Ook was het mogelijk je op te geven om mee te lopen - achter
het kruis aan - of om het kruis zelfs te dragen. Die plekken zijn inmiddels vergeven, dus kan er alleen
nog op het plein gekeken worden. Als dat plein vol is, wordt uitgeweken naar het plein bij de Oldehove,
waar alles op groot scherm meebeleefd kan worden. Dat bracht ons op een idee. Binnen onze wijkgemeente is niet iedereen in staat om een avond lang op een van de pleinen te staan. The Passion zelf
begint om 20.30 uur, maar er wordt al gesproken over uiterlijk 19.00 uur aanwezig zijn om nog een
plekje te bemachtigen. Al met al gaat het dan om een lange tijd staan. Voor wie dat niet mogelijk is, is
het natuurlijk thuis op de tv of via internet te volgen. Maar nu het in ‘onze stad’ is, leek het ons toch een
mooie gelegenheid om The Passion samen te beleven. Daarom bent u/jij van harte welkom om
The Passion in de Oase te komen kijken: op groot scherm, zittend, droog en met een kop koffie of thee.
Van tevoren zal ik het kort inleiden, na afloop is er ruimte om met elkaar na te praten : wat was
herkenbaar? Mooi? Pakkend? Wat was lastig? Enzovoorts.
Ds. M.E. Vroonland
Graag tot de 13e april, vanaf 20.00 uur, in de Oase!
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Hilda Van der Meulen (nieuwe diaken)
Vanavond zijn we op bezoek bij Hilda van der Meulen aan de Ereprijs waar ze met haar vader in een mooi huis aan het kanaal woont. Hilda groeide op in de
Schepenbuurt, ze is enig kind, en woonde in een flat in de Giekstraat. Het was een hele gezellige kinderrijke buurt. Ze speelde vaak met haar Indonesische
bovenbuurmeisje en is nog heel lang vriendin met haar geweest. Helaas leeft ze niet meer, maar Hilda heeft nog wel altijd contact met haar moeder, broers
en zussen. Ze kregen wel Indonesisch eten van hen. Behalve Hilda, want die was meer van de rijst, boter en suiker (en dat moet ze nog steeds horen). Ze
hebben haar snel vertrouwd gemaakt met het eten van Indonesische gerechten. Vanuit die tijd kent ze ook de familie Lilipaly die nu bij ons in de Oase komt.
Ze kerkten toen in de Koepelkerk. In 1975 verhuisde het gezin Van der Meulen naar het Aldlân, naar een nieuwbouwwoning met een weids uitzicht over het
kanaal.
In 1984 is Hilda gaan werken bij BHV (Brandstof en Handelsvereniging). Daar was ze in het begin manusje van alles op de administratie. Daar heeft ze een
leuke tijd gehad. Daarna is ze naar de Houtwerf op de Jupiterweg gegaan, naast Lucas Klamer. Ze had daar veel direct contact met de klanten die al jaren
bestellingen deden En daarna naar de Apolloweg. Helaas is het bedrijf in 2001 failliet gegaan. Dat was heel verdrietig, want ze hadden een leuk team en het
bedrijf bestond al bijna 82 jaar. Na een baan in Drachten en Heerenveen is ze in 2007 bij de NHL gaan werken. Daar is Hilda accountmanager financiële
administratie. Ze heeft het hier erg naar de zin.

Wat houd je bezig?
Werk. Breien en haken. Na het herseninfarct in februari 2014, kreeg Hilda het advies om met haken de coördinatie weer beter te krijgen. Ze is toen inktvisjes
gaan haken voor te vroeg geboren kinderen. Vanaf januari 2016 deed ze wekelijks een haakopdracht en aan het eind van het jaar was dat een sprei voor het
bed van haar vader. Die is inmiddels af. Die van Hilda zelf ligt nog onafgemaakt in de kamer. Sinds april 2015 is ze gelukkig weer volledig aan het werk en
ondervindt nagenoeg geen beperkingen meer en vandaar ook maar blijven halen om dat zo te houden. Andere hobby’s van Hilda zijn het maken van
legpuzzels en doen van stamboomonderzoek. Door combinatie van mantelzorgtaken voor haar moeder en werk en studie is dit gestopt.

Als je alle talenten had voor een ander beroep?
Vroeger wilde Hilda graag doktersassistente worden. Helaas omdat ze geen scheikunde of natuurkunde had, kon ze dat niet doen. De zorg ligt haar wel: In
een ziekenhuis werken, omgang met mensen. Hilda heeft wel eens gezegd dat als ze geen werk meer heeft, dat ze dan wel als vrijwilliger in het ziekenhuis
wil werken.

Hoe zie je de toekomst?
Hilda ziet de toekomst wel positief in. Zoals het nu gaat en hoe ze nu woont en werkt, dan zit Hilda wel goed.
“Mooi aan het kanaal en Heit is er nog.”

Welke rol speelt het geloof in je leven?
Best een grote rol. “Ik zou er niet zonder willen en ik heb bewust belijdenis gedaan.” Sinds het begin is ze bij
Huizum Oost betrokken; voordat de Oase klaar was, gingen ze naar de Schranskerk.
Hilda heeft ook nog op Sertaf gezeten.

Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen interviewen?
Waarom is er zoveel leed in de wereld? Sommige gezinnen overkomt alles en sommige lijkt alles voorbij te gaan.

Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft?
Armoede en vluchtelingen, dat vindt Hilda wel heel triest en dramatisch. En ook dat voedselbanken nodig zijn. Dat raakt haar.

Heb je een levensmotto?
“Ik probeer wel positief te zijn, niet in de contramine. Gelukkig zijn met wat er is.” (opmerking: ben op zondag geboren, zou dat er mee te maken hebben?)

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?
Met vader op vakantie. En als Hilda alleen zou gaan, dan naar het buitenland. Binnenkort gaat ze met collega’s naar Luxemburg.

Als je een wens in vervulling kan laten gaan, welke zou dat zijn?
Vrede op aarde en gezond blijven.

Wie bewonder je?
Mensen die hun eigen bestaan opofferen voor een bepaald doel

Hebben we jou zo goed genoeg leren kennen of wil je nog iets kwijt?
“Ik ben ook vele jaren naar de jongvolwassenen-gespreksgroep van de Oase geweest. Toen zaten er wel 15 jongeren bij.
Jammer te horen dat dat er niet meer is. Zou wel mooi zijn als er weer meer kinderen in de kerk komen. Nu veel ouderen in de kerk, alhoewel wel actief
betrokken, zelfs bij Top 2000 dienst. Hoe gaat dat de volgende jaren? Daar maak ik me zorgen om en dat is ook mede een reden dat ik diaken ben
geworden. Hoop dat er meer jongeren zich bij de kerkenraad gaan melden. “ Hilda bedankt voor het interview en de lekkere appeltaart.”
Janny Fokkema en Edwin van der Wal
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Seinebea oer de stilte
God, harkjende God,
wy tankje Jo foar de seine fan de stilte.
De stilte fan`e sinne dy`t opkomt.
De stilte fan`e dize oer de lannen.
De stilte fan it harkjen.

De stilte oan`e ein fan in ferhaal.
De stilte tusken de toanen yn`e muzyk.
De stilte tusken freonen.
Amen.
Jan Sutsh Pickard—The blessing of silence

ISRAËLREIS 2018!
In de vorige editie van ‘Ruimte’ stond dit onderwerp nog met een vraagteken. We vroegen ons namelijk af of er belangstelling is om als wijkgemeente naar
Israël te gaan. Op het moment van schrijven hebben zich 24 belangstellenden gemeld, Dat betekent dat we concreet gaan organiseren! Wat we nu weten is
dat de datum wellicht veranderd wordt, aangezien een deel van de belangstellenden niet in de periode 10-24 april 2018 in de gelegenheid is te gaan. We
proberen een datum te vinden waarop zoveel mogelijk wijkgemeenteleden mee kunnen. Daarnaast hebben we diverse mogelijkheden voor de reis zelf in
kaart gebracht. We kunnen namelijk aan diverse aspecten aandacht besteden tijdens de reis : de Bijbelse plaatsen natuurlijk, zoals Bethlehem, Jeruzalem en
het meer van Galilea maar ook aan de huidige tijd : Nes Ammim en de initiatieven daar en elders 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. Om de reis zo goed
mogelijk op het reisgezelschap af te stemmen, nodigen we u uit voor een voorlichtingsavond op dinsdag 9 mei vanaf 19.30 uur in de Oase. We lichten dan de
ideeën concreter toe en bespreken met elkaar wat voor u als deelnemers prioriteit heeft in de reis : wat maakt uw reis naar Israël geslaagd? Natuurlijk kunnen
we op voorhand niet beloven dat we alles kunnen inpassen, maar dat bepaalt wel het uitgangspunt van de definitieve vormgeving van de reis. We hopen die
avond ook een kostenindicatie te geven. Mocht u dit lezen en u realiseren dat u zich nog niet hebt opgegeven, waar u wel geïnteresseerd bent, schroom dan
niet en weet u welkom op de 9e! Voor vragen of aanmelden kunt u voor die datum ook terecht bij:

ds. Vroonland (ds.vroonland@kpnmail.nl) / 058 - 289 66 20
of Kees de Dreu (dreudec@gmail.com) / 058 - 280 13 87.

Renovatie Vijverzaal
Hoe kom je er toe om het kerkgebouw de Oase, het huis van de Heer, in een nieuw jasje te steken? Deze vraag kregen we van de redactie van ‘Ruimte’.
Wel: Een paar jaar geleden is begonnen met het nodige schilderwerk van de keuken. Het oude oranje plafond, maar ook de wanden waren verschoten van
kleur, vies en goor. Zeg maar rustig achterstallig onderhoud. Wat wil je na 40 jaar intensief gebruik. Na deze verfbeurt en nieuwe verlichting, is twee jaar
later de hal-entree en garderobe aangepakt. Een verfbeurt van de wanden, een nieuw systeem-plafond met daarbij betere en energie-zuinige verlichting.
Deze renovatie in twee weken tijd was een metamorfose en door een ieder zeer gewaardeerd. In september vorig jaar kwam bij ons het plan om ook de
Vijverzaal aan te pakken. Dit was natuurlijk een veel groetere klus en je vraagt je dan ook af, kunnen we dat zelf .
Bij navraag was de reactie: Natuurlijk. Maar wat pakken we dan aan? Alles was het antwoord. De Kozijnen wit verven, deuren in kleur en wat doen we met
de schuifwanden? En die bruine radiatoren moeten ook in een lichtere kleur worden gespoten. Een nieuw systeemplafond met led-verlichting zou de hele
zaal een enorme faselift geven. We besloten om hier en daar een offerte aan te vragen voor plafond, led-armaturen, inbouw=luidsprekers en een inschatting
te maken van verf, muursaus, schuurpapier, kwast en rollers. Er werd gesproken over de kleurstellingen. Deze moest een frisse uitstraling gaan geven en
tegelijk een speels effect. Van de kerkrentmeesters kregen we fiat en een budget. Er kwamen een aantal giften binnen van kerkleden en we gingen aan de
slag. Eerst met wel acht man, maar , lopende het werk, vielen er steeds meer af. Er werd besloten om ook de vitrage en gordijnen te gaan vervangen. En in
drie weken tijd werd de hele zaak geklaard. De verflucht trok langzaam weg en we hoorden alleen maar zeer positieve reacties. Dan is het dankbaar werk.

Maar het “Huis van de Heer” onze Oase het huis van lering en rust, heeft ook een fraaie - maar in ouderwetse kleuren van 40 jaar geleden - kerkzaal.
Dat geeft toch wel een heel erg contrast met de opgeknapte Vijverzaal. Op 7 november 2016 zijn we begonnen met het eerste verfwerk in de kerkzaal.
De schuifwanden in een nieuw kleurtje, de kozijnen er boven en er is nieuwe vitrage aangebracht. Zo de gehele achterwand is nu klaar. Het begin is er.
Ruim voor het jubileumfeest op 5 november. Dit willen we graag voortzetten. Met een financiële bijdrage van U als gemeentelid moet dit binnenkort
lukken. Hiervoor dient de witte bus op de info-tafel achterin de kerk. Bedankt.
Het Renovatieteam, Eddy en Sjoerd.
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De Oase en Grace Communion
Sinds kort is het op zondagmiddag rustig bij de Oase. Dat was de laatste vier jaar wel anders. Auto’s reden af en aan en uit de stadsbus kwamen ook de
nodige personen die naar de Oase gingen. Dit alles in verband met de vieringen van Grace Communion in de Vijverzaal van de Oase. Het was eind 2012
dat een groep christenen uit heel Fryslân, afkomstig uit Afrika, vooral de Kongo, onderdak zocht voor hun huisgemeente Grace -Communion. Hun gemeente
groeide en de huiskamer werd als ruimte om te vieren zo langzamerhand te klein. Het oog viel op het wijkcentrum in het Aldlân, toen nog ’De Frosk’ geheten
‘De Frosk’ geheten. De mensen daar maakten hen attent op het kerkgebouw in deze wijk, de Oase dus. Onze toenmalige wijkpredikant ds. Douwe Posthuma, maakte zich in de wijkkerkenraad sterk voor de groep. Afgesproken werd, dat, als er genoeg vrijwilligers waren, die bij de vieringen koster wilden zijn,
de gemeente op zondagmiddag welkom was. Die waren er, wel twintig in getal. Jant en Sikke van der Weg vormden de verbinding tussen de vrijwilligers en
Grace Communion en verzorgden de roosters. Het bleek dat deze kerkgemeenschap was aangesloten bij de landelijke opererende Grace Communion met
als pastor voor Nederland en Vlaanderen, Frans Danenberg. Met hem en met de eigen pastor, ds. Matendo Makoti, werden de zaken doorgesproken en
afspraken vastgelegd. Dat leidde ertoe dat op 3 februari 2013 de eerste diens werd gehouden. Wel even anders dan wij gewend zijn, met veel muziek en
zang, instrumenten werden bewaard achter de gordijnen in
de Vijverzaal, de zaal waar ook de diensten werden
gehouden. Opvallend voor de vrijwilligers, afkomstig uit een
zo langzamerhand ’grijze’ gemeente als de PKN-gemeente
Huizum-Oost, was het grote aantal kinderen. In eerste
instantie zouden deze onder leiding van een Grace-diaken,
in zaal C worden onder gebracht. Al gauw bleek dat dat
geen goed idee was. Andere gedragsregels, een andere
cultuur en het feit dat deze kinderen net zulke boefjes zijn als alle kinderen, maakten nieuwe afspraken nodig. Eerst werd de hal van de Oase hun plek,
maar ideaal was dat nog steeds niet. Verstopte fonteintjes en andere ondeugendheden pleitten ervoor de kinderen in de Vijverzaal zelf onder te brengen.
Regelmatig was de landelijke pastor aanwezig in de zondagse eredienst. In de loop van de vier jaar was er een wisselend aantal bezoekers, dat in het laat
ste halfjaar toch wel drastisch naar beneden ging. Een van de oorzaken was, dat de gemeenteleden hier in het noorden geen betrekking konden vinden en
daarom voor werk naar de Randstad of naar België verhuisden. Hoewel ze het naar hun zin hadden in de Oase was de afstand naar het station toch wel een
struikelblok. De gemeenteleden kwamen uit heel Fryslân en waren dus voor zover ze geen auto hadden afhankelijk van het openbaar vervoer. Dat en het
teruglopen van vrijwilligersgroep, waarvan een aantal om verschillende redenen moesten afhaken, maakte dat er in goed overleg gezocht werd naar een
ander onderkomen. Dat is gevonden in de Opstandingskerk. Op zondag 12 februari j.l. kon daar de eerste dienst worden gehouden. Toen op de zaterdag
ervoor de instrumenten werden opgehaald, is er onder het genot van een kopje koffie en in een goede sfeer afscheid van elkaar genomen. Als verrassing
en uiting van waardering voor het werk van de vrijwilligers was er een bedankbrief met een geschenk. Zoals we dat ook in het mailverkeer gewend waren,
hebben we elkaar daarna ‘Gods seine’ toegewenst.
Jant van der Weg (mei tank oan Ad Halma foar de gegevens)

Colofon

KERKDIENSTEN:
2 april
5 april
7 april
9 april
13 april

9.30
15.30
15.00
9.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

Redactie Ruimte :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden

14 april
14 april

15.00 uur
19.30 uur

ds. J.C. Overeem
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
Samen kijken naar
The Passion
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland

15 april
16 april
23 april
30 april
7 mei
14 mei
21 mei
25 mei
28 mei
4 juni

19.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9,30
9.30
9.30
9.30

ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
ds. P.R. Beintema
ds. D.G. Posthuma
ds. G. Wessels
ds. M.E. Vroonland
* HA
ds. J. Bakker
* Hemelvaart
ds. R. Nijendijk-Cnossen
ds. M.E. Vroonland
* Pinksteren

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

* Aldlânstate, HA
* Erasmus, HA
* Palmzondag

Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :

10 MEI 2017
redactie.huizumoost@gmail.com

* Florastate, HA
* Goede Vrijdag, m.m.v.
Mannenkoor Patrimonium
* Stille Zaterdag, HA
* 1e Paasdag m.m.v. Cantorij

* Vanwege The Passion op donderdag 13 april is de viering van het Heilig Avondmaal
verschoven naar Stille Zaterdag.
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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’.

