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ONDER DE OPPERVLAKTE : EEN ANDERE WERELD 
 
Met het verschijnen van dit startnummer - en dus het begin van het nieuwe seizoen - wil ik op deze plaats graag nog een keer 
terugkijken op de afgelopen zomer. Ik ging eind juni met mijn ouders op vakantie naar Curacao, vanwege hun veertigjarig  
huwelijksjubileum. Normaliter zijn wij niet van de verre reizen, maar dit vonden we toch een bijzondere manier om bij het  
jubileum stil te staan. Een van de tips die we meekregen was : ga snorkelen!. Eerlijk gezegd wist ik niet zo goed wat ik ervan 
verwachten moest. Toch hadden we voor de zekerheid snorkelmaskers en een onderwatercamera gekocht. En wat waren we 
daar blij mee. 
 
Nadat we de eerste dag alleen gezwommen hadden, in een afgezet stuk oceaan bij ons hotel, gingen we de tweede dag  
snorkelen. Waar we de eerste dag alleen water en rotsen zagen, ging op diezelfde plaats, met het snorkelmasker op, een 
nieuwe wereld open. In het helderblauwe water waren prachtige vissen te zien : geel met zwarte (zoals op de afbeelding  
hieronder - een eigen foto), blauwe, geel met blauwe, grijze en ga zo maar door, van klein tot wat groter. 

Daarnaast gingen we een dag snorkelen op een plaats waar ook schildpadden naartoe komen (zie de andere afbeelding -ook 
een eigen foto). Ook die waren goed zichtbaar en zwommen onder mij door. Een vreemde ervaring en tegelijkertijd een heel 
bijzondere, Allereerst omdat deze mij onbekende wondermooie onderwaterwereld mij weer deed beseffen : wat is de schep-
ping toch mooi. Er is zoveel leed op de wereld, zoveel ellende door wat mensen overkomt of elkaar aandoen. En als je dan 
daar zwemt en je ziet vissen en schildpadden … ik werd er stil van. Het deed me ook denken aan een lied : 
Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel. Het tweede couplet luidt : 
 

  
 
 Daar aan de andere kant van de wereld, zo’n     
 intense ervaring. Tegelijkertijd maakte deze 
 ervaring dat er nog iets  boven borrelde.  
 Na die eerste dag zwemmen - aan de opper- 
 vlakte - ging er een nieuwe wereld voor ons 
 open, onder die oppervlakte. 
 
 We zagen zoveel meer, we zagen een hele 
 andere wereld, door dus letterlijk onder de 
 oppervlakte te kijken. Zichtbaar, merkbaar, 
 voelbaar veranderde de wereld om mij heen, 
 doch naar een letterlijk diepere laag te gaan.  
 Een bijzondere ervaring in een wereld waarin  
 vaak gewezen wordt op oppervlakkigheid.  
 
 Contacten, digitale “vriendschappen”, ze zijn zoveel minder diepgaand dan vroeger,     
 wordt wel gezegd. “Hoe is het?” “Goed met jou?” “Ook prima”. Punt. Van daaruit    
 ontstaat de behoefte aan echt contact, aan gezien en gehoord worden. Contact op   
 een diepere laag. Je weet niet altijd wat je ervan verwachten moet, van contact met   
 een ander die je nog niet zo goed kent.  
 
 Maar zo aan het begin van het seizoen zou ik u die tip mee willen geven: probeer    
 het eens, iemand echt beter leren kennen. En wie weet bent u straks net zo verrast  
 als ik daar onder water was! 

             Ds. M.E. Vroonland 
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ONDERWATERWERELD . . 
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Zie de schoonheid van zijn wond’re schepping 
Een vogel zingt haar lied voor Hem. 

Hoor het ruisend lied van ‘s werelds zeeën. 
Alles gemaakt en nog steeds bestuurd door Hem. 

SCHILDPAD 
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                                        STARTZONDAG 
 

   Zoals u in de vorige editie hebt kunnen lezen, is de startzondag dit jaar op 17 september a.s.. We beginnen met een dienst om     

   9.30 uur. Arjen Nauta zal met een aantal extra musici meewerken aan deze dienst.  

 

   Thema is “een open huis” rondom de Bijbeltekst over Zacheüs (Lucas 19 : 1 -10). Na afloop is er koffie met wat lekkers,  

   uitmondend in een gezamenlijke lunch, in de Vijverzaal vanaf ongeveer 12.00 uur. Er wordt gezorgd  voor soep, broodjes en     

   salade, evenals koffie en thee natuurlijk. Tenslotte wordt er natuurlijk ook aan de kinderen gedacht en zal de sjoelbak klaar    

   staan! En mocht je zelf nog een leuk spelletje thuis hebben: neem het gerust mee! 

 

 

 

 

 

    *  Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ds. Vroonland : Telefoon : 289 66 20 of       

       ds.vroonland@kpnmail.nl 

 

MOARNS DE EAGEN RÊSTICH OPSLAAN KINNE 

 

Moarns de eagen rêstich opslaan kinne, de sinne sjen yn al har pracht en priel, 

it goede fan ’e ierde ite en drinke, de neiste syn gerak jaan fan ûs diel;  

dat is genede, dat is genede. 
 

De Heare God aloan foar eagen hâlde, syn grutte namme loovje yn ûs liet, 

Him alle noed en soargen tabetrouwe en fol untsach him folgje dêr’t Hy giet;  

dat is genede, dat is genede. 
 

Us libben feilich yn syn hoede witte, it útsicht hâlde op Jeruzalim 

ús troch de dea net mear ferskrikke litte en opstean by it hearren fan Gods stim; 

dat is genede, dat is genede. 

 
Tekst Jacobus Knol, meldij Bernard Smilde út Tuskentiden. 

                           

                          GELOVEN IN LEEUWARDEN 
         OECUMENISCHE ACTIVITEITEN VOOR LEEUWARDEN E.O. 
                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

Eind augustus rolde de nieuwe editie van ‘Geloven in Leeuwarden’ van de drukpers. Een krant vol met vormings–  

en toerustingsactiviteiten van de protestantse kerken in Leeuwarden, Huizum, Goutum en Lekkum.  

 

Op de gelijknamige website www.geloveninleeuwarden.nl is de informatie ook te vinden. Zoals bekend is ook het 

aanbod van activiteiten van Huizum-Oost en Goutum in de krant en op de website te vinden.  

 

Andere interessante activiteiten komend najaar zijn onder andere een Luthercursus in de Lutherse Kerk in de  

Oosterstraat, een lezing van Henk Pietersma over ‘Beeldend Geloven’ in de Doopsgezinde Kerk, een avond over 

Bijbelvertalingen in de Schakel en een lezing over raakpunten tussen Christendom en Jodendom, eveneens in de 

Schakel. Krant en website worden van harte aanbevolen. 



 

Het was in september 1976 dat het kerkgebouw ‘Oase’ in  

gebruik werd genomen en in dezelfde maand is ook de Cantorij  

opgericht en de eerste dirigent was Jacob Huisman.  

De Cantorij is opgericht om de liederen uit het destijds nieuwe 

liedboek de gemeente aan te leren. Een Cantorij en dus ook 

deze staat in dienst van de gemeente en zal niet ‘optreden’ in 

een eredienst maar meewerken. Jacob Huisman heeft de  Can-

torij een paar jaar geleid en daarna heeft Jan Stulp het over-  

genomen en met tussenpauzes Jacob Huisman. Toen Jan, in 

juni 1982, definitief naar Amsterdam verhuisde moest  er weer 

een nieuwe dirigent komen en dit werd de hoornblazer Adrie 

van der Veen, destijds woonachtig in Oenkerk. Deze heeft een  

aantal jaren voor de Cantorij gestaan en meestal werd de  

Cantorij toen op de piano begeleid door de heer Piet van der 

Schaaf. Adrie van der Veen heeft  de Cantorij nogal plotseling 

verlaten en toen zat de Cantorij zonder dirigent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar gelukkig wist ds. Rien de Vries wel een tijdelijke vervan-

ging tot er een nieuwe dirigent gevonden werd. Het was een 

jongeman, Olchert Clevering genaamd, dirigent van de Can- 

torij van het Studentenpastoraat in Leeuwarden, die toen eerst 

tijdelijk voor de Cantorij kwam te staan. Helaas weten we niet 

meer precies wanneer dit was, waarschijnlijk eind 1986/begin 

1987. Die tijdelijke periode is nu voorbij en daarom stopt  

Olchert ermee... Nee hoor, dit klopt natuurlijk niet !!! Nee, het 

klikte meteen tussen de leden van de Cantorij en Olchert en  

die klik is er altijd gebleven, ook weer met nieuwe en andere  

Cantorijleden. In al die 30 jaren is de Cantorij een paar keer 

veranderd van opzet. Eerst was de Cantorij ‘gewoon’ een  

clubje mensen die alleen maar zongen en er was verder niets 

omheen. Maar al heel snel werd het een echte vereniging met 

een bestuur met leden. Er kwamen ledenlijsten en er was ook 

een informatielijst met regels voor de Cantorijleden. In al die  

30 jaren is de Cantorij een paar keer veranderd van opzet. 

Die regels gingen, o.a. over de aan- en afwezigheid van de 

leden, over het wel en wee potje en er stonden algemene  

regels op voor het goed functioneren van de Cantorij. Nadat er 

vanuit de Kerkenraad beslist was dat de Cantorij niet meer de 

koffie vanuit de kerk mocht gebruiken maar zelf voor de koffie 

en thee moest zorgen kwamen er ook koffielijsten en om beur-

ten hadden de leden koffiecorvee. Niet iedereen vond dit koffie-

zetten fijn om te doen en ja, er waren enkele mannen die zich 

dommer voor deden dan dat ze waren en hierdoor werd er altijd 

wel een vrouw gevonden die het koffiezetten dan overnam. 

Nee, we noemen geen namen … Heel langzaam keerde het tij 

weer en na een aantal jaren kreeg de Cantorij wel weer de  

koffie van de kerk en zorgde de koster dat er na afloop van de 

repetitieavond koffie en thee klaar stond. Want de leden hebben 

de nazit altijd belangrijk gevonden. Het is fijn om met elkaar te 

zingen, maar het is ook belangrijk om wat meer van elkaar te 

weten. Vandaar ook een wel en wee pot! En de Cantorij heeft in 

al deze jaren heel wat wel en wee meegemaakt. En in alle situ-

aties werd er naar elkaar omgekeken. Eén keer per jaar was er 

de ledenvergadering en dan werd er soms heftig gediscussi-

eerd over een onderwerp. De penningmeester had ook altijd 

een grote en verantwoordelijke taak op deze vergaderingen 

want de kas is in en bij elke vereniging heel belangrijk en dus 

ook bij de Cantorij. Van deze vergaderingen werd ook altijd een 

verslag gemaakt! En wat is het dan leuk om deze nu nog eens 

door te lezen. Ja, als ik de hele ‘Ruimte’ vol mocht schrijven, 

dan kon ik heel wat anekdotes vertellen . . . Ook zijn er jaren 

geweest dat er één keer per jaar een uitje was. Ieder jaar werd 

dit door twee leden georganiseerd. Er is o.a. een puzzeltocht 

per auto door Fryslân geweest, de leden zijn te midgetgolven 

geweest en een paar keer naar Oldeberkoop geweest. Ook 

bekend zijn de tuinfeesten bij Olchert thuis. Naast het zingen is 

het sociale altijd heel belangrijk geweest!!! In de beginjaren was 

er een vrij grote Cantorij, met ook aardig wat jeugdige leden. 

Maar die jonge mensen gingen verhuizen door werk of trouwen 

en verlieten de Cantorij. Olchert streefde naar een goede Can-

torij en er werd een stemtest ingesteld. Jammer genoeg werd 

die niet altijd goed ontvangen en/of begrepen door aspirant 

zangers/zangeressen. Na een paar jaar werd deze dan ook 

weer opgeheven. Dan de muziek! Wat een enorme hoeveelheid 

muziek bevat de Muziekkast van de Cantorij. Heel veel van de 

muziek is door Olchert zelf geschreven en soms was een partij 

net voor de repetitie klaar . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De muziekbibliotheek is altijd op orde gehouden door één van 

de Cantorijleden zelf. Samen met de predikant besliste Olchert  

welke liederen er in een dienst gezongen werden en dan volg-

den er 4 weken van hard werken. Tijdens het repetitie-uur werd 

er echt heel hard gewerkt, maar er is ook altijd tijd voor een 

grapje. Maar voor dat er gezongen kan worden zijn er eerst de 

gymoefeningen, oefeningen voor lichaam en stem!  

De eerste keren werd er lacherig op gereageerd door de leden, 

maar men ondervond toch dat je beter kan zingen nadat de 

stembanden los gemaakt waren en het lichaam wat losser was 

gemaakt. Olchert heeft naast de Cantorij ook een aantal jaren 

de Kindercantorij gehad en dat was ook een hele fijne groep.  
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            DE CANTORIJ VAN HUIZUM-OOST & OLCHERT CLEVERING 
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Deze groep  heeft ook veel meegewerkt aan de diensten en in 
december 1988 hebben ze de musical ‘De wonderlijke kerst van 
vadertje Panov’ opgevoerd. De zaterdag voor Kerst mochten ze 
’s morgens naar de studio van Omrop Fryslân om in het  
Kinderprogramma Gribus een paar liedjes uit de musical te  
zingen. ’s Middags werd de musical opgevoerd in het MCL voor 
de kinderen die daar lagen en ‘s avonds nog een keer in de 
Kinder-Kerstnachtdienst in de Oase. Met hulp van de ouders  
van de kinderen was er een prachtig decor gebouwd en hadden 
de kinderen passende kledij aan. Maar ook deze groep deed 
naast het zingen nog heel veel andere leuke dingen zoals het 
met elkaar naar de Harmonie toegaan voor een musical, met 
elkaar pannenkoeken eten enz. Olchert had hulp van twee  
moeders voor het reilen en zeilen en tijdens het repeteren  
zodat er enige orde was!!!                                                                                                                                      
 
Het was een fijne tijd van de Kinder Cantorij, maar plotseling 
wilde het niet meer want de kinderen werden ouder en voelden 
zich niet echt meer thuis op de Kinder Cantorij. Ook de grote 
Cantorij kreeg te maken met steeds minder leden. Op Goede 
Vrijdag 2006 heeft de Cantorij, samen met heel wat gastzan-
gers, koralen uit de Johannes Passion gezongen met lichtbeel-
den van de kruiswegstaties op de achtergrond. Een heel fijn en 
bijzonder project was dit. Zo heeft de Cantorij ook meegewerkt 
aan de musical Esther in 2007. Hierna dunde de Cantorij erg uit 
en het heeft er een paar keer naar uitgezien dat er gestopt zou 
gaan worden, maar de leden die er nog waren wilden dit niet en 
een paar keer zijn er bijeenkomsten geweest om te brainstor-
men hoe nu verder en het lukte iedere keer weer om toch ver-
der te gaan. Door het kleine clubje was de Cantorij ook niet 
meer in staat om, zoals in het begin, iedere eerste zondag van 
de maand mee te werken aan de dienst. Aan het begin van een 
nieuw seizoen krijgen de leden een aantal data voorgeschoteld 
en men wordt gevraagd of men die data wel of niet mee kan 
zingen en dan is het afwachten hoeveel zich opgeven en daar-
na wordt bekeken of het door kan gaan. Gelukkig willen alle 
leden heel graag zingen en meestal lukt het wel, hiervoor dank 
aan de leden!!! 
 
Ja, en dan is nu tijd gekomen dat Olchert afscheid gaat  
nemen van de Cantorij!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En hoewel Olchert in november voor de allerlaatste keer  
samen met de Cantorij zal meewerken aan de dienst, zal er in 
de dienst van zondag 24 september afscheid van hem worden 
genomen. Het zou natuurlijk logisch zijn om dan op zondag  
26 november het afscheid te vieren, maar dat is de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar en die zondag is uitsluitend voor het 
herdenken van de gemeenteleden die de gemeente zijn ontval-
len. Hun overlijden en gemis staat centraal. Olchert en de Can-
torij is altijd een goede mix geweest en het zal zeker wennen 
zijn voor de leden van de Cantorij dat Olchert er niet meer bij 
zal zijn. Maar dat de Cantorij door zal gaan, daar ben ik zeker 
van. Hoe en in welke vorm? Dat zullen we nog wel horen. Met 
het stoppen van Olchert zit ook mijn taak er op en ook dat zal 
wennen zijn. Met heel veel plezier en genoegen heb ik vele 
jaren lang, op de achtergrond, Olchert een beetje mogen hel-
pen. Eerder had ik het over anekdotes die ik zou kunnen vertel-
len en vooruit : een paar dan en dan over Olchert  
natuurlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wist u dat het een aantal keren voorgekomen is dat Olchert,                  
vlak voordat een repetitie begon weer even terug naar huis     
moest omdat hij (weer) wat vergeten was. Het vaakst zijn bril  
maar ook wel eens de muziek … 
 
Wist u dat Olchert niet altijd weet dat een rood stoplicht      
‘stoppen’ betekent? 
 
Wist u dat Olchert op zondag 30 maart 2008, als organist            
zijnde, veel te laat bij de kerk kwam? Het was het begin van     
de zomertijd en Olchert had de klok i.v.p. vooruit, achteruit  
gezet en kwam dus pas toen de gemeenteleden al weer    
thuis waren. 
     
 
 
 

Piety de Boer 
                                                                                                                         
 

    

    CANTORIJ HUIZUM - OOST 

     

    De cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden. 

    De Cantorij hoopt in de huidige bezetting, onder leiding van Olchert Clevering,  

    nog twee keer mee te werken aan een dienst in 2017.  

 

    Op zondag 24 september werkt de Cantorij mee en zal er officieel afscheid van Olchert genomen worden.  

    Oud Cantorijleden zullen dan meezingen. Ook op zondag 26 november werkt de Cantorij mee aan de dienst. 

 

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piety de Boer. 

   Telefoon : 06—50 55 77 00 en e-mail : pietydeboer@hotmail.com 



 

      INTERVIEW MILJENKO BRAAM / SCRIBA 

 
Op een mooie maandagavond fietsen we de De la Reystraat in, een rustig autovrij straatje in de 

Transvaalwijk. We bellen aan bij een huis waar een bordje op staat : ‘Onbewoonbaar verklaard’. 

Miljenko Braam, onze nieuwe scriba van de AK, doet open en vertelt ons dat vrienden van hem dat 

bordje hebben opgehangen en dat we gerust binnen kunnen komen. We gaan zitten op het gezellige  

terras achter het huis en beginnen onze lijst met vragen af te vuren. 

 

Miljenko Braam is 47 jaar geleden in het 300 meter verderop gelegen Bonifatius Hospitaal geboren. De eerste 5 jaar van zijn  

leven in Marrum gewoond en daarna in het mooie Drachten opgegroeid. Zijn vader was directeur van de huishoudschool en zijn 

moeder heeft bij het Friesland College gewerkt. Miljenko heeft een jongere zus die nu in Wassenaar woont. Na de middelbare 

school ging Miljenko in Groningen ’Geschiedenis’ studeren. Geïnspireerd door zijn economie leraar in Drachten, koos hij voor het 

lerarenvak. Na zijn studie ging hij werken bij het Comenius in Leeuwarden als docent Geschiedenis. Omdat hij het gereis zat was, 

ging hij op zoek naar woonruimte in Leeuwarden. Hij vond een huurhuis in de woonwijk Aldlân. Vlak voor de verhuizing naar het 

Wilgenroosje heeft Miljenko in het ziekenhuis gelegen met galstenen en ook nog met een slagaderlijke bloeding. Daarom kon hij 

pas in november in dat schooljaar weer aan het werk gaan en in zijn nieuwe huis gaan wonen. Hij is toen een keer met Goff 

Spoelstra mee geweest naar de Oase. En dat beviel goed. Daarna is hij snel actief geworden in diverse commissies en begin 

2004 is Miljenko diaken geworden. Helaas beviel het wonen in de wijk niet goed; de huizen waren gehorig. De kerk beviel wel 

goed en daarom is Miljenko bij de Oase gebleven. Hij woont nu al 13 jaar naar tevredenheid in de Transvaalwijk. 

 

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

“Ik heb niet veel talenten, maar ik had wel graag het vak Frans willen geven. Het lijkt me ook wel mooi om schilder te worden:  

“Op een trap staan, een beetje schuren, muziekje luisteren en schilderen.” 

 

Hoe zie je de toekomst? 

“Heel goed. Ik ben een ras-optimist. Ik kan als geschiedenisleraar alleen in het verleden kijken  en weet zelfs niet wat er over  

een half uur gebeurt. Meestal ben ik wel positief. Ik voel  mij steeds meer thuis in Leeuwarden, en ken steeds meer mensen.  

Ook natuurlijk veel (oud-)leerlingen.” 

 

Wat zou je nog graag een keer willen doen in je leven. 

“Een jaar lang in de kibboets in Israël wonen. Daar heb ik al een keer een nacht doorgebracht.” Maar politiek gezien trekt het  

Miljenko niet zo om daar heen te gaan, maar hij is wel nieuwsgierig om daar eens te kijken. Het lijkt Miljenko ook wel wat om te 

promoveren op Gerard Schurer, een Oost-Duitse minister die de ondergang van de economie van de DDR voorspeld heeft.  

Welke rol speelt geloof in je leven. 

“Heel grote rol, zowel theoretisch als praktisch, maar vooral praktisch. Daarom ben ik 

ook diaken geworden. Als meelevend Christen. Belangrijk om je als kerk gezamenlijk in 

te zetten voor de samenleving.” 

 

Welke Bijbeltekst heb je voor je belijdenis gekozen en waarom? 

“Ik heb in 1992 belijdenis gedaan in de Martinikerk in Groningen bij het studentenpasto-

raat. De pastor heeft de tekst uitgekozen, maar die weet ik niet meer. Van mijn ouders 

kreeg ik toen het boek ‘Het algemeen betwijfeld christelijk geloof’ Daardoor ben ik  

blijven geloven”. 

 

Hoe vaak en wanneer lees je de Bijbel? 

“Op school bij de dagopening. Dit jaar veel minder, want ik heb weinig eerste uren. 

Thuis niet zo veel, ik lees meer boeken over theologie. Ik ben nu begonnen met het 

Oerboek. Op vakantie lees ik vaak ‘s middags een stukje uit de Bijbel. 

 

Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft (politiek, armoede)? 

- Kabinetsformatie, volgens mij wordt het niets en moeten we weer gaan stemmen. 

- Armoede 

- Internationale politiek 

Heb je een levensmotto? 

“Carpe diem. Leef toch je leven als je allerlaatste uur.” 

 

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

“Dat we wat minder onverschillig zijn, in verschillende opzichten : sociaal, economisch, etc.” 

  

                                 

                                                                                                                       Janny Fokkema en Edwin van der Wal 
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Miljenko Braam 



 

     3  september     9.30 uur     ds. G. Wessels 

   10  september     9.30 uur     ds. P.R. Beintema       

   17  september     9.30 uur    ds. M.E. Vroonland      Startzondag           

   24  september     9.30 uur    ds. D.G. Posthuma      Afscheid Olchert Clevering m.m.v. de cantorij 

     1  oktober          9.30 uur     ds M.E. Vroonland       Viering Heilig Avondmaal 

     8  oktober          9.30 uur   ds. J. Miedema               

   15  oktober          9.30 uur   ds. M.E. Vroonland 

   22  oktober          9.30 uur   ds. S.N. Cnossen                                 

   29  oktober          9.30 uur     ds. J.N. Jurjens           

     1  november    19.30 uur   ds. M.E. Vroonland       Dankdag voor gewas en arbeid 

     5  november      9.30 uur     ds. M.E. Vroonland       M.m.v. het Groot Evangelisatiekoor 

   12  november      9.30 uur    ds. M.E. Vroonland 

   19  november      9.30 uur    ds. R. Reitsma 

   26  november      9.30 uur      ds. M.E. Vroonland       Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

                   m.m.v. de cantorij 
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8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

15 NOVEMBER 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’. 
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COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING / GOUTUM - HUIZUM OOST 

                         t.b.v. ‘Geloven in Leeuwarden’ : Overzicht van activiteiten najaar 2017 

  

        Prof. F. de Lange over “Voltooid leven” 
 

Wij hebben Prof. F. de Lange bereid gevonden om op dinsdag 26 september  vanaf 19.30 

uur in De Schakel een lezing te houden over het actuele thema “Voltooid leven” en de  

ethische vragen die daarmee verband houden. Dit in samenwerking met de werkgroep uit  

Camminghaburen.  

 

De vraag of oude mensen  zelf, al dan niet met hulp van een arts, een eind aan hun leven  

mogen maken als ze hun leven voltooid achten, staat in het centrum van de belangstelling. Maar wat bedoelen ouderen eigenlijk 

zelf met die term, voltooid? Een speciale wet om hen tegemoet te treden, is misschien geen goed idee. Maar hoe beantwoorden 

we hun wens om niet langer te willen leven dan wel? 

 

DATUM :        DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 

TIJD :            Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 

PLAATS :       Kerkelijk Centrum ‘De Schakel’, Camminghaburen 

MEER INFORMATIE :    dreudec@gmail.com of gerard.rinsma@hetnet.nl 

          “Luther” door Kees van der Zwaard 

 

Op zaterdag 28 oktober wordt in het kader van 500 jaar Reformatie in de Oase het leven 

van de hervormer Maarten Luther verbeeld door Kees van der Zwaard met zijn nieuwe  

theatervoorstelling ‘Hier sta ik - dansen en vechten met Maarten Luther’.  

 

In ‘Hier sta ik’ duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms   

grimmige gedachten-wereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur 

en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over  

vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil - voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade 

werd genoemd. 

DATUM :     ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 

TIJD :    Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 

PLAATS :    de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden  

ENTREE :    € 5,— boekingskosten indien geregeld via 

               http://gerardrinsma.nl/cvt/bestellen. 

      Losse verkoop € 7,50 

MEER INFORMATIE :  dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com 


