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IN DE KOUDE VAN DE WINTER GROEIT DE LENTE ONDERGRONDS
Op een donkere, hagelachtige dag in januari zat ik overdag met bureaulamp aan, klaar om mijn kopij voor de Ruimte uit te
werken. De dienst over de doop van Jezus in de Jordaan van de zondag ervoor galmde nog wat na. Het denken in cirkels, Gods
hand die telkens opnieuw naar ons wordt uitgestrekt, de oproep aan ons om telkens weer te beseffen dat we die hand mogen
vastpakken, wat er ook is gebeurd … de doop die daarmee steeds opnieuw van betekenis wordt, het “Do, do bist myn ynleave
jonge, myn ynleave famke, Ik bin sa wiis mei dy” dat voor ons allemaal geldt … Die bemoedigende boodschap die klonk in zo’n
donkere maand.
Waar we in de donkere weken voor Kerst toegeleefd hebben naar Zijn komst, ligt dat nu alweer achter ons. Maar qua weer begint
het donker nu eigenlijk pas. Niet voor niets is januari voor velen een moeilijke maand. Ieder jaar opnieuw. Goed, voor sommigen
heeft het ook de opluchting in zich dat de “feest”dagen voorbij zijn, maar toch. Het is donker, de dagen zijn kort, het weer
vrolijkt de boel vaak ook niet echt op en ga zo maar door. Toch heeft januari ook
iets moois in zich: Zijn komst, zo vlak voor de maand begon, brengt keer op keer
een beetje licht in het donker. De dagen worden ook weer steeds een stukje langer,
hoe donker het weer het vaak ook maakt, de zon gaat later onder en het wordt
vroeger licht. We gaan weer “op naar de zomer”. Dubbel is het dan wellicht dat we
al halverwege februari weer de Lijdenstijd in zullen gaan. Weer het donker in, op
weg naar het Licht van Pasen. Een tijd van bezinning is het.
Ogenschijnlijk als realisme tegen het
optimisme van “het wordt allemaal weer
groener, zonniger, mooier” in. De wereld
wordt er niet veel beter op, als we kijken
naar het nieuws. Dat is een constatering
die we ieder jaar kunnen doen, ook vlak
na Kerst. Tegelijkertijd laat de natuur om
ons heen zien dat er toekomst blijft.
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Het groen loopt uit, dieren komen uit hun winterslaap, lammetjes springen straks weer
rond in het verse groene gras … allemaal tekenen dat naast de moeilijke dingen die
ieder jaar weer komen er ook ieder jaar weer nieuw leven komt en er een nieuw begin
mogelijk is. De Lijdenstijd, hoe donker ook, kan ons daar ook bij bepalen. Deze tijd
loopt immers uit op Pasen, de dag bij uitstek van de nieuwe kans die ons steeds
opnieuw gegeven wordt. De dag van Gods uitgestoken hand, omdat Hij zo wijs met
ons is.
Prachtig vind ik dan ook de tekst van lied 982, geschreven door Andries Govaart.
De eerste twee verzen luiden: In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte: vlinders fladderen straks rond. In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds, nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar zijn
schepping om. Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie, ieder duister
wacht een morgen, in dat licht is alles nieuw. Het verleden bergt de toekomst, wat die
brengt, je weet het niet, nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet.
Vanuit dat besef, dat vertrouwen,
mogen we jaar na jaar weer verder,
na Kerst … op weg naar Pasen.

Ds. Madelon Vroonland
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GOD, SKINK ÚS DE MOED. - Liet 418 út it Lieteboek
God skink ús de moed ticht by jo te bliuwen, dan sil neat ús hjoed utinoaren driuwe.
Jo sill`dei oan dei oer ús gongen weitsje, skriemen en ek laitsjen draacht jo seine mei.
Wa`t dat priuwe mei siket nije wegen, seine bringt ús nei dy`t om frede freegje.
Jo geskink wurdt mear as wy harkje kinne en meidielsum binne, fruchtber yn de Hear.
Frede, mei de died, jouw`Jo ús hannen, dat wy dy as sied drage troch de lannen,
siedzjend dei oan dei, siedzjend yn it brede, oant ús hert yn frede by Jo rêste mei.
God, skink ús de moed ticht by Jo te bliuwen, dan sil neat ús hjoed útinoarren driuwe.
Jo sill`dei oan dei oer ús gongen weitsje, skriemen en ek laitsjen draacht jo seine mei.
Tekst : Dieter Trautwein - “Komm, Herr, segne uns”.
Oersetting : Margryt Poortstra - Meldij : Dieter Trautwein.

Sjonge en bidde thús en yn tsjerke

______________________________________________________________________________________________________

KINDERKERSTNACHTDIENST
Op 24 december j.l. was er weer de Kinderkerstnachtdienst in de Oase. Bij de ingang werd iedereen toegezongen door
kerkleden, herders en engelen. Er waren veel kinderen aanwezig. De dienst werd afgesloten door een grote kring te vormen
en het Licht door te geven totdat iedereen een brandend kaarsje had.

______________________________________________________________________________________________________

PIETER DRONKERS
Op 27 februari organiseren we in de Oase een avond met Pieter Dronkers, programmaleider
Israël/Palestina bij vredesorganisatie PAX. We hebben hem uitgenodigd in het kader van de
gemeentereis naar israël. Hij zal spreken over de huidige situatie, de rol van PAX en zijn eigen
werk. Daarmee is het een avond die interessant kan zijn voor iedereen: voor deelnemers aan de
reis, maar ook voor thuisblijvers!
Datum :
Dinsdag 27 februari
Tijd:
19.30 of 20.00 uur, de precieze tijd volgt in Geandewei en op de zondagsbrief.
Plaats :
De Oase, Weideflora 142
MEER INFORMATIE : dreudec.@gmail.com of ds.vroonland@kpnmail.nl

_____________________________________________________________________________________________________

NIEUWE EDITIE ‘GELOVEN IN LEEUWARDEN’
Begin januari verscheen de nieuwe editie van het blad ‘Geloven in Leeuwarden’ dat weer boordevol interessante lezingen en
cursussen staat van de kerken in Leeuwarden. Naast de serie ‘Bibliodrama’ en de drie avonden ‘Theologie’ op maandag,
beiden georganiseerd door “onze” toerustingscommissie Huizum-Oost/Goutum, is er een ruim aanbod elders in de stad.
Zo komt de theoloog Wouter Slob op 20 februari in de Doopsgezinde kerk een lezing houden over
‘Liberaal christendom’. In de Fontein is op 8, 15 en 22 maart een cursus ‘Kom Heilige Geest’.
Vermeldingswaard is ook de lezing die Harry Mintjes op 31 januari in de Grote Kerk geeft over
‘De uitdaging van de islam’
De inhoud van de krant is ook terug te vinden op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Van harte aanbevolen
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KERSTSTUKJES MAKEN
Op 13 december j.l. hadden we een prachtige middag in de Oase.
Een gezellige sfeer met kerstmuziek op de achtergrond en 29 ijverige dames aan het kerstschikken.
Aan het eind nog een kerstverhaal en iedereen nam een mooi kerststukje mee naar huis.

______________________________________________________________________________________________________

VOOR IN DE AGENDA : 14 MAART VESPER EN WIJKAVOND!!!
Theologie op maandag
Drie avonden over hedendaagse theologie. Gedurende drie maandagavonden gaan we in op thema’s uit het Christelijk geloof.
Een en ander aan de hand van het boek ‘Van huis uit protestant’ van Hans Snoek.
De afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden afscheid genomen van de kerk.
Hans Snoek gaat in ‘Van huis uit protestant’ na wat de oorzaken zijn van deze exodus
en hoe het geloof in God sinds de jaren 1950 veranderd is.
Hij doet dat aan de hand van interviews met Johan Blom en zijn vijf kinderen, die de vele
geloofsveranderingen aan den lijve hebben ondervonden. ‘Van huis uit Protestant’ gaat in op
onderwerpen als de almacht van God, Jezus, de schepping, het kruis en verzoening.
Persoonlijke geloofservaringen worden zo vervlochten met een analyse van de secularisatie.
Na een inleiding door ds. Madelon Vroonland en ds. Gerard Rinsma volgt een gesprek. Het is
aan te bevelen om het boek te bestellen. Het is te verkrijgen bij bol.com voor € 11,99.

Data :
Tijd :
Plaats :

Maandag 19 februari, maandag 19 maart en maandag 16 april 2018.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, tot 22.00 uur.
De Oase, Weideflora 142

MEER INFORMATIE :
dreudec@gmail.com, ds.vroonland@kpnmail.nl of gerard.rinsma@hetnet.nl

______________________________________________________________________________________________________
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VAKANTIE ACCOMMODATIE NIEUW HYDEPARK DOORN
Vakantieaccommodatie De Werelt in Lunteren heeft na 50 jaar vakanties haar deuren gesloten.
Maar de vakanties gaan gewoon door!
Voor 2018 is een nieuwe accommodatie beschikbaar :
NIEUW HYDEPARK TE DOORN (voorheen F.D. Roosevelthuis)
Het vervoer van en naar uw vakantiebestemming
wordt verzorgd door de diaconie.
Wilt u ook dit jaar genieten van een heerlijk onbezorgde
vakantie, dan kunt u zich aanmelden bij :
Mirna van de Lageweg :
Seppie Elgersma :

Telefoon : 058—254 22 87 (Kurios)
Telefoon : 058—288 13 80 (Oase)

Nieuw Hydepark - Doorn

______________________________________________________________________________________________________

OP WEG NAAR PASEN
Inspiratie voor de 40 dagentijd
_____________________________________________________________________________________________________

Colofon
Redactie ‘Ruimte’ :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :

KERKDIENSTEN:

Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
4 maart
11 maart
14 maart
18 maart
21 maart
23 maart
25 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april

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

Ds. M.E. Vroonland
Ds. J.D. Kraan
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds A. Terlouw
Ds. J. Bakker, Stiens
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland

* biddag voor gewas en arbeid
* m.m.v. Pniëls Kerkkoor
* dienst in Aldlânstate (viering HA)
* dienst in Erasmus (viering HA)
* Palmzondag m.m.v. kinderkoor
* Witte Donderdag
* Goede vrijdag
* Stille Zaterdag (viering HA)
* Eerste Paasdag
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10 MAART 2018
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’.

