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“GEBRUIK DE TALENTEN DIE JE GEKREGEN HEBT,
ALS JE HET NIET ONDERZOEKT OF GEBRUIKT SLA JE DE PLANK MIS”.
Nog even en dan is het zover: Pinksteren. De laatste van de feestdagen in het afgelopen half jaar: Kerst, Pasen en Hemelvaart gingen eraan vooraf, de
komst van een Kind, Zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart. Het kan lijken alsof je - ieder jaar - met lege handen wordt achter gelaten. Eerst kwam Hij,
zo klein, toen deed Hij het onmogelijk geachte . . . En toen ging Hij weg, naar Zijn Vader. Daar staan we dan . . .
Maar dan . . . Dan wordt het Pinksteren. Dan blijkt dat Jezus ons niet met lege handen heeft achtergelaten. Hij heeft ons iets gegeven: Zijn Geest. Als
Trooster, Inspirator. Opdat we weten dat we niet alleen zijn, dat God ons niet zal vergeten, dat Hij met ons meegaat het leven door. Dat kan een hele troost
zijn, een bemoediging. Het kan vertrouwen geven voor het leven. Toch denk ik dat er meer is. Dat het niet daarbij
blijven kan. Toen schoot mij het hierboven genoemde citaat in gedachte. “Gebruik de talenten die je gekregen hebt,
als je het niet onderzoekt of gebruikt sla je de plank mis”. Het is een lijfspreuk die onlangs ter sprake kwam bij het
afscheid van een van onze gemeenteleden. Iets wat diegene had doorgegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen.
Niet om hen een prestatiedruk op te leggen, maar om ze aan te moedigen te ontdekken waar ze goed in zijn en
een mening te leren vormen. Het gaf hen vrijheid.
Ik denk dat we zo ook kunnen kijken naar het geschenk van Pinksteren. Het geschenk van Zijn Geest. Ja, de Geest
is ons gegeven als Trooster, opdat we weten dat God met ons is. Maar er is meer. De Geest is ook Inspirator, want
door de Geest zijn we “in spiritus”, “in de Geest”. En dat vraagt niet alleen het spreekwoordelijke “ja en amen”, het
vraagt niet alleen geloofsantwoorden, maar juist ook om een actieve houding. In denken en doen. Welke gaven heb
ik gekregen? Wat kan ik daarmee doen? Hoe kan ik dat wat ik in mij heb inzetten voor God? En dan niet meteen als “wereldredder”, maar hier en nu, in mijn
directe omgeving? Want ergens klopt het niet wat ik net schreef. Dat we niet met legen handen zijn achtergelaten. Misschien moeten we juist zeggen dat we
wél met legen handen zijn achtergelaten. De Geest is al in ons, op ons, waardoor onze handen leeg zijn om ze te gebruiken. Pinksteren. De dag waarop
we denken aan het cadeau waar we niet naar kijken, maar iets mee moeten doen om de waarde ervan écht te ontdekken. Niet onder een prestatiedruk,
maar vanuit de gave van vrijheid.

Ds. M.E. Vroonland
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Bijna twee jaar geleden zijn wij gestart met het bezoekproject. Gemeenteleden konden zich opgeven om
bezoeken te brengen of bezoeken te willen ontvangen. Er kwamen veel reacties binnen. In het algemeen hebben mensen dit als positief ervaren. Het is een mooie manier om verschillende mensen in de
gemeente te leren kennen en ook om mensen met elkaar te verbinden. Wij willen hier dan ook mee
verder gaan. Deze keer gaan wij dit niet doen door weer brieven bij alle gemeenteleden te bezorgen,
maar willen wij door deze publicatie in Ruimte de medewerking vragen van alle gemeenteleden. Weet u
iemand, die het prettig zou vinden om eens een bezoek te ontvangen, wilt U dit dan doorgeven aan
onderstaande mensen. Ook als U denkt ik wil wel een paar bezoeken brengen, dat kunt U dit eveneens
doorgeven. Er is ook de mogelijkheid om zich op te geven voor hand en span diensten: boodschappen
doen voor iemand in geval degene dat zelf niet meer kan doen of iemand naar het ziekenhuis brengen
of naar de dokter enzovoort. De mensen die nu op de lijst staan, zullen worden benaderd of zij nog
beschikbaar zijn. De mensen die nu op de bezoekerslijst staan, zijn inmiddels bij elkaar geweest voor
een evaluatie en de meeste bezoekers vinden het een mooi project en hebben aangegeven graag door
te willen gaan met het bezoekwerk. Er zijn plannen om in de kerk een doos neer te zetten met briefjes
erbij, waarop mensen kunnen aangeven wat zij willen en zouden kunnen doen en daar kunnen ook
namen van mensen ingeleverd worden, die behoefte hebben aan extra bezoek. Wij hopen zo met elkaar
de onderlinge band in onze gemeente te verstevigen en op deze manier een warme geloofsgemeenschap te vormen.
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* Fetze Elgersma, Tel : 288 13 80 - E-mail : f.elgersma@chello.nl
* Janny de Dreu, Tel : 280 13 87 - E-mail : dreudec@gmail.com
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ISRAËLREIS 2018!
In de vorige editie van Ruimte was te lezen dat er voldoende belangstelling voor de reis is om de reis daadwerkelijk te gaan organiseren. Op 8 mei is de eerste bijeenkomst geweest. Twee derde van degenen die zich als belangstellenden hadden opgegeven kon daarbij aanwezig zijn. Na een inleiding en foto’s
hebben we een eerste reisplan besproken en was er ruimte voor vragen. Het reisplan was gebaseerd op de periode 27 april tot en met 7 mei 2018 (dat wijkt
dus af van het bericht in de vorige Ruimte). Er zijn overigens ook andere mogelijke reisperiodes: 10 t/m 24 april 2018 (word afgeraden i.v.m. hogere prijzen),
21 mei t/m begin juni 2018, 8 t/m 25 oktober 2018 en 9 t/m 23 november 2018. Mocht blijken dat een van die periodes buiten 27 april t/m 7 mei 2018 geschikter is, kan daar naar worden uitgeweken. Aangezien een derde van de mogelijke belangstellenden niet aanwezig kon zijn, kunnen we daar nu nog niet een
duidelijke richting in aangeven.
Mocht u niet bij de bijeenkomst geweest zijn, maar wel interesse hebben: er kunnen meer gemeenteleden mee!
Het gehele reisplan is op te vragen bij Kees de Dreu of ds. Vroonland. Om alvast een schets te geven: er zitten
elementen in rond Bijbelse steden en verhalen, er is aandacht voor de tijd van de kruisvaarders (Akko) en de recente
geschiedenis (Yad Vashem e.d.), voor het huidige leven in Israël (met het Joods-Palestijnse conflict waarbij ruimte
is voor beide kanten van het verhaal), voor natuur én ontspanning.
Daarnaast is er een passend programma op de zondagen (boottocht op
het meer van Galilea, kerkdienst in eigen kring) en zullen op relevante
momenten verwijzingen worden gemaakt naar Bijbelteksten om de verhalen
met dat wat we gaan zien te kunnen verbinden.
Dit alles in 11 dagen, met de meeste avonden vrije tijd (niet op vrijdag - Erev Shabbat - en de eerste zaterdag met een kerkdienst in Nes Ammim) en in totaal drie
plaatsen waar we overnachten: Nes Ammim, de omgeving van Tiberias en Jeruzalem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

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

Bedankt
Voor de belangstelling, tijdens Simen z’n ziekenhuisopname en overlijden, die we mochten ontvangen, zijn we u zeer dankbaar.
Het was voor ons en is voor ons hartverwarmend.
Sytske Dijkstra, kinderen en kleinkinderen

AANKONDIGING STARTWEEKEND
Voor in de agenda : Op 17 september vieren we onze jaarlijkse startzondag. Dit jaar vieren we het begin van het seizoen alleen op
zondag en in de eigen wijkgemeentes. Het programma van deze dag - beginnend met een dienst en uitlopend op een samenzijn dat nog
verder uitgewerkt moet worden - komt in de volgende editie van Ruimte te staan.

Wie heeft per ongeluk de verkeerde jas aangetrokken
na afloop van het Eetcafé?
Na afloop van het eetcafé ontdekte Tjitske Hiemstra dat haar jas er niet meer hing:
Een grijze jas met capuchon en drukknopen. Wel hing er nog een andere grijze jas met sjaal.
Mist u uw eigen jas en heeft u die van Tjitske?

U kunt haar bereiken op Telefoonnummer : 288 12 41 !
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INTERVIEW PAUL BEKKER & AKKE EDELENBOS
Kostersechtpaar Oase Kerk - Leeuwarden-Huizum
Op loopafstand van de Oase, op de 7e verdieping van de ster-flat, werden we door Paul & Akke Bekker, het kostersechtpaar, ontvangen. Na een kopje thee en koek hebben we hen geïnterviewd. Akke is in Leeuwarden opgegroeid en heeft
1 zus. Haar vader was dirigent van een koor en organist in Deinum en hij gerestaureerde harmoniums. Akke heeft jarenlang gezonden in het koor van haar vader. Paul is in Den Helder geboren. Zijn vader zat bij de marine, zoals veel menssen uit Den Helder. Paul was nummer 7 uit een gezin van 9 kinderen, maar qua leeftijd zat hij precies in het midden.
Toen zijn vader vertrok bij de marine, kon hij bij Albert Heyn een baan krijgen, eerst in Nunspeet en later in Zeist.
In die periode werkte Paul in Zeist als stroopwafelverkoper. Hij heeft zelfs stroopwafels aan Koningin Juliana verkocht.
Akke heeft Paul letterlijk in de boot genomen. Akke voer op een Rijn-cruiseschip, ze werkte daar en haar moeder had een relatie met de kapitein. Paul was
met zijn moeder op het cruiseschip op vakantie. Na de reis hebben ze contact met elkaar gehouden. Ze misten elkaar en zochten elkaar steeds weer op.
Akke heeft 2 dochters en een zoon uit een eerder huwelijk. Een kleinzoon van haar noemt Paul ‘Oompa’. Paul is manusje van alles. Vooral in de uitvaartbranche heeft hij veel ervaring. Op dit moment is hij drager, bode en aflegger bij de Jelsumerhof. Hij heeft ook bij het mortuarium van het MCL gewerkt.
En waar we hem van kennen: Hij is al 7 maanden koster/beheerder bij de Oase. Dat werk doet hij met veel genoegen. Daarvoor zijn ze 8 jaar koster geweest
bij de Baptistengemeente in de Parkkerk. Akke is verkoopster geweest. Begonnen bij de Spar in de Tjotterstraat. Haar loopbaan beëindigde ze bij het lingeriehuis in de Oosterstraat. Ze wonen nu in de Ster-flat aan de Weideflora. Eerst op de 5e verdieping, maar dat appartement was niet warm te stoken. Toen er op
de 7e verdieping een appartement leeg kwam te staan, zijn ze daar 9 jaar geleden in getrokken.

Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen worden?

Paul is tevreden met wat hij heeft gedaan. “In dienst van de mensen staan is prachtig. Onzichtbare kracht zijn”. Akke is ook tevreden met haar loopbaan als
verkoopster. Ze heeft altijd leuk werk gedaan. Ze is daarnaast ook vrijwilligster in de Hofwijck geweest en ze zat bij van Vliet op het Parkkerkkoor.

Hoe zie je de toekomst?

Paul: “Ik hoop dat ik een lange toekomst mag hebben met mijn kwalen”. Paul is n.l. geboren met een hartafwijking. Al zijn hele leven heeft hij last van hoge bloedruk. Op 42-jarige leeftijd moest Paul geopereerd
worden om een galsteen te laten verwijderen. Echter, de cardioloog gaf geen toestemming voor de operatie.
Er moest eerst een hartfilmpje worden gemaakt, maar de cardioloog kwam er niet uit. Pas na catheterisatie
bleek het om een ernstig verdikte hartspier te gaan. Nu is hij jaarlijks onder controle. Akke: “Dat we nog lang
bij elkaar kunnen blijven. Met veel lieve mensen om ons heen”.

Welke rol speelt het geloof in je leven?

Paul & Akke

Het geloof speelt een leidende rol in hun leven. Het is heel belangrijk. Paul vond het heel mooi dat hij kruisdrager mocht zijn bij de Passion. Na een gesprek met dominee Vroonland, kwam Paul thuis en in de keuken zei Paul dat hij graag met het kruis wilde lopen. Het kruis dat Jezus heeft gedragen voor ons, wilde Paul
ook dragen. “We laten ons leven leiden door God en dan komt het goed.“ Ze lezen elke dag in de Bijbel,
soms wel vaker.

Wat heb je met de kerk van Huizum-Oost?

Paul & Akke vinden het een eer om gastheer voor Gods huis te zijn; om namens Hem de deur voor iedereen te openen en in dienst van Hem te staan.
Samen doen ze dat graag. Paul heeft belijdenis gedaan bij de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zeist. Akke deed dat in de Galileeër-kapel aan de
Bleeklaan.

Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft?
Al het nieuws houd hen bezig: Amerikaanse president, IS, al die oorlogen. Ze maken zich wel zorgen. Ook in eigen land zijn er veel mensen die in armoede
leven. Het is jammer dat de voedselkar nodig is, maar wel mooi om te zien dat deze vaak goed gevuld wordt.

Waar ben je bang voor?

Akke: “Ik ben niet gauw bang, maar ik heb wel zorg om de jongste zoon die een verstandelijke beperking heeft. Dat hij ergens terecht komt waar hij het naar
zijn zin heeft. Jarenlang kon hij nergens terecht om een opleiding te doen. Gelukkig kon hij bij het Nordwin-college een 2-jarige opleiding volgen en heeft daar
zijn diploma gehaald. Hij doet groenwerk, snoeien, tuin helpen aanleggen.

Heb je een levensmotto?

Paul : “Probeer te leven zoals Jezus dat wil”. Akke: “Klaarstaan voor je medemens”.

Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat dan zijn?

Vrede op aarde. Hemelse vrede. Beetje meer gezondheid. Paul : “Zoals ik nu ben en niet meer achteruit ga”.

Wie bewonder je en waarom ?

Paul : “Mijn eigen vrouw”. Akke : “Mijn eigen man; hij staat positief in het leven”.

Wat zijn je hobby’s?

Paul : “Cryptogrammen, puzzelen, genealogie, borduren. “Dan laat Paul ons het “Onze Vader” zien dat hij heeft geborduurd. Met zelf ontworpen lettertype en
in prachtige kleuren. Akke : “Cryptogrammen, filippines, puzzelen. Ik wil van alles, maar doe niet veel”.
Paul & Akke, bedankt dat we jullie mochten interviewen!

Janny Fokkema en Edwin van der Wal
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KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN

PINKSTER 2017 - LIET 671

OASE—WEIDEFLORA 142

IEDERE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND
VANAF 10.00—11.30 UUR
EN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN OOK OP
IEDERE DERDE WOENSDAG VAN DE MAAND

Jo bidde wy, o hillige Geast, om it wiere leauwe t’aller-meast,
dat Jo, as wy skiede fan dizze ier-de, út wat swier wie, us nei hûs ta liede.
Ky-ri-e-leis.
O kostlik ljocht, sa helder en skoan, lit ús Kristus kenne jimmeroan,
dat wy altyd bouwe op de ivich trouwe, dy’t ús heitelân al tafertroude.
Ky-ri-e-leis.

Van juni tot en met augustus bent u weer twee keer in de maand
welkom om een kopje koffie te komen drinken en een gezellig
praatje te maken. Deze koffieochtenden worden gehouden op de
eerste en de derde woensdagochtend in de maand.
Vanaf september is het weer één keer per maand op de eerste
woensdagochtend in de maand. Neem gerust iemand mee, een
buurman, buurvouw, vriend of vriendin etc. Van harte welkom !!!!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

O hillige leafde, jou ús jo gloed, bring jo waarmte ús oan t’hert foargoed,
dat we ienriedich binne, inoar beminne, alle skeel en striderij oerwinne.
Ky-ri-e-leis.
O heechste Treaster yn need en kwea, jou dat wy net freezje skande en dea,
dat wy moedich blike en net beswike as de fijan om ús libben siket.
Ky-ri-e-leis.
Tekst : Maarten Luther - ”Nun bitten wir den Heiligen Geist” Oersetting : Eppie Dam en Fedde Schurer. Meldij 13e iuw.

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

7 juni 2017
21 juni 2017
5 juli 2017
19 juli 2017
2 augustus 2017
16 augustus 2017
6 september 2017
4 oktober 2017 (bingo)
1 november 2017
6 december 2017

Contact en informatie :Janny de Dreu—Tel : 280 13

Colofon

KERKDIENSTEN:

Redactie Ruimte :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden

4
11
18
25
2
9
16
23

juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
ds. E. Urban, Zwolle
ds. A. Terlouw, Dronrijp
proponent B. Woord, Ens
ds. J.N. Jurgens, Drachten
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland

* Pinksteren

30
6
13
20
27
3
10
17
24

juli
augustus
augustus
augustus
augustus
september
september
september
september

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
ds. M.E. Vroonland
proponent B. Woord, Ens
ds. E. Zwerver, Schetttens
ds. G. Wessels, Stiens
ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
ds. M.E. Vroonland
* Startzondag
ds. D.G. Posthuma, Burgum

1 AUGUSTUS 2017
redactie.huizumoost@gmail.com

* Viering HA
* Bevestiging en afscheid
ambtsdragers

* In de periode 16 juli t/m 13 augustus zal weer een thema-serie centraal staan.
Na Oud-testamentische steden vorig jaar zullen we dit jaar een “stedentrip” maken langs
Nieuw-testamentische steden.
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Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :

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’.

