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Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente
Leeuwarden-Huizum (Oost)

DROMEN DIE WAARHEID WORDEN
Na een extra lange zomer en een zo nu en dan stormachtig begin van de herfst breekt nu
de Adventstijd aan. Het jaar 2018 is weer haast voorbij. Nog even en tussen alle jaaroverzichten
door klinken de eerste goede voornemens voor 2019. Verwachtingen, dromen, voor het
nieuwe jaar. In januari komen al snel de berichten van afhakers: alle goede bedoelingen ten spijt
lukt het vaak niet … het stoppen met roken, het afvallen, het meer bewegen, het beter onderhouden van contacten, enzovoorts,
enzovoorts, enzovoorts … Plannen en verwachtingen, hoop, vertrouwen, het lijkt allemaal weer weg te zakken …
Ergens kunnen we eenzelfde soort beweging ook zien in het kerkelijke leven en het geloofsleven. In de weken van Advent leven
we toe naar Kerst. We horen over het Kind dat komen zal, dat verandering teweeg zal brengen. We horen over het Licht dat
doorbreekt in de duisternis en de bede om vrede op aarde. En ja, zoals ieder jaar, het wordt vanzelf weer Kerst. Overal lichtjes,
mensen die elkaar opzoeken, lekker eten, gezelligheid … Natuurlijk, het is niet alleen blijheid en vrolijkheid, er zijn genoeg
mensen voor wie de “feest”dagen helemaal niet feestelijk zijn, door eenzaamheid en gemis … Maar de boodschap, de goede
boodschap, die dringt toch menig huiskamer nog binnen. Maar ja, dan wordt het Tweede Kerstdag … en Oudejaarsdag …
het nieuwe jaar begint … Het Kind is gekomen, maar de wereld is nog steeds ruw, hard, ellendig, gewelddadig, individualistisch
en ga zo maar door … een buitenstaander zou terugkijkend op de Kerstboodschap laconiek zijn of haar schouders kunnen
ophalen: nou, daar zit je dan. Heb je vier zondagen van Advent richting Kerst gehad, is er niets zichtbaars veranderd. Misschien
heeft diegene gelijk. Het zou mij niet verbazen als we in de dagen na Kerst alweer trieste verhalen op het nieuws te horen krijgen.
Maar verandert er dan werkelijk niets?.
In de Adventstijd verwachten we de komst van het Kind. Ieder jaar opnieuw. We staan er bij stil dat God omziet naar Zijn wereld.
Ieder jaar opnieuw. Dat Hij zijn mensen nabij wil zijn. Elke dag opnieuw. Dat Hij ons ziet, in mooie en moeilijke momenten.
Elke dag opnieuw. Nee, we verwachten niet een groots ingrijpen op Eerste Kerstdag,
van een militair-achtige orde. We verwachten de belofte van een Kind in het kleine van
een
kind. We verwachten het kleine dat ons houvast wil bieden in een ingewikkelde
DECEMBER 2018
wereld, in moeilijke tijden. We verwachten Diegene die ons vertrouwen wil geven,
jaargang 9, nummer 5
Hij zal met ons zijn, Immanuel, God met ons. Het is een hoop, een verwachting, een
droom die we mogen hebben voor komend jaar.
Het zal een droom zijn, die geen bedrog zal blijken te zijn.
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Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie ik liep, aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen saam het leven door en lieten in het zand,
een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.
Ik zei toen; “Heer waarom dan toch”? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van het pad . . .
De Heer keek toen vol liefde mij toen aan en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was heb ik jou gedragen . . .”
Ik wens u allen goede Kerstdagen en Gods zegen voor 2019!
Ds. M. E. Vroonland
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INTERVIEW JANT & SIKKE VAN DER WEG
Op een druilerige donderdagavond in oktober werden we door Jant en Sikke ontvangen in hun woning aan de
Sleutelbloem. Op de 1e verdieping mochten we hun studeerkamers bekijken waar een indrukwekkende
verzameling literatuur te bewonderen was. Natuurlijk veel boeken waar Jant aan gewerkt heeft, maar ook de
kamer van Sikke telde vele boeken. In de woonkamer hebben we gezellig koffie en thee en een stukje appeltaart
gehad. Daarna mochten Jant en Sikke iets over zichzelf vertellen.
Sikke heeft een vrij rumoerige jeugd gehad, In Rinsumageest was hij de oudste van 7 kinderen. Zijn moeder was heel
streng gelovig. Sikke heeft zijn moeder daarin niet gevolgd. In Groningen is Sikke aan zijn hazenlip en open verhemelte
geopereerd. In die tijd was dat heel bijzonder en hij was een van de eerste patiënten die bijna niet meer nasaal sprak na de
operatie. Vaak kwamen andere artsen samen met de huisarts om te zien hoe zo’n ingreep succesvol was uitgevoerd.
Jant komt uit een arbeidersgezin en is in Leeuwarden opgegroeid. Ze heeft 2 jongere broers. In 1948 is haar moeder een jaar
ziek geweest en als oudste had Jant een verantwoordelijke taak. Ze is dankbaar dat ze verder mocht leren; de Kweekschool en
daarvan ook de derde leergang gedaan. Dat was wel bijzonder voor een meisje. Jant en Sikke hebben 2 zonen, 2 schoondochters en 5 pake - en beppesizzers.
Wat houd je bezig?
Sikke is al zo’n 60 tot 65 jaar bezig geweest met verenigingen en stichtingen voornamelijk op kerkelijk gebied tot op landelijk
niveau. Van de synode in Utrecht heeft hij een getuigschrift gekregen. Daarin stond een anekdote dat hij op 12 jarige leeftijd
penningmeester was geworden van knapenvereniging ’Samuel’, omdat
zijn voorganger een dubbeltje uit de kas had gehaald voor een dropje.
Dus die werd uit zijn functie gezet. Omdat Sikke goed kon rekenen,
mocht hij het overnemen, maar moest hij wel maandelijks naar de
veldwachter met het sigarendoosje en boekje voor controle.
Sikke is ook quaester geweest, een belangrijke functie in die tijd van de
GKN. In Nederland waren er 8, en Sikke vertegenwoordigde het gebied
Friesland, Groningen en Drenthe. Verder heeft Sikke in de Raad van
Kerken, en in deputaatschappen zitting gehad, was en is hij actief voor
Amnesty, zette hij met anderen het outreachment-project op en was hij
jarenlang vrijwilliger in het Aanloophuis. Sikke is ook ouderling geweest
in de Salvatorkerk. Samen met Cor Reitsma waren ze in 1965 de jongste
ambtsdragers van Leeuwarden. Sikke heeft bij een aannemersbedrijf
gewerkt en was verantwoordelijk voor de financiën. Op 15 jarige leeftijd
begonnen en bij 57 jaar met pensioen gegaan. Hij is nu al bijna 25 jaar
met pensioen.
Jant is al 18 jaar met pensioen. Nadat ze gingen trouwen stopte ze met werken in het speciaal onderwijs. Ze kreeg ontslag
‘vanwege huwelijk’ en kreeg op die manier de gelegenheid om verder te studeren en uiteindelijk te promoveren. Ze werd lexicograaf aan de Fryske Akademy. Daarnaast verdiept ze zich in de kinderliteratuur en is 20 jaar recensent bij het Friesch Dagblad
geweest. Ze zette zich in voor de Stichting ‘It Fryske Berneboek’ en was bestuurslid van ‘International Board on Books for Young
People’ (IBBY). Verder is ze voorzitter van de ‘Stichting Geschiedenis en Kinderliteratuur’ die o.a. dit jaar het vertelproject’
‘Het onvergetelijk Leesmoment’ in het kader van CH18 organiseerde. Ook is ze voorzitter van de kerkenraad geweest in de tijd
van de fusie en het overlijden van ds. Klijn.
Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen worden?
Sikke had heel graag een universitaire studie willen volgen in de richting Economie en Rekenkunde. Jant had niets anders willen
kiezen. Ze is met heel veel plezier met kinderen omgegaan. Dus geen verlangen naar iets anders.
Hoe zie je je toekomst?
Sikke maakt zich grote zorgen over de toekomst van de wereld. Politieke partijen geven geen richting aan wat er moet gebeuren.
Het is een mondiaal probleem en er zijn geen idealen meer. Jant deelt die zorgen. “Wat overheden uitkramen. Het gaat bij hen
vooral om eigen belang. Nageslacht krijgt er wel mee te maken. Hoe kan iemand als Trump aan de macht komen? Ook in bijvoorbeeld Polen en Hongarije speelt dat. Dat is zorgwekkend. De natuur is ook in de war.
Leven we in het eind van de tijden?
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Wat wil je nog graag een keer doen?
Sikke: ‘Er hoeft niet meer zo veel’ Ik heb altijd gezegd: “Ik wil nog
een keer goed kennis maken met de Russische literatuur”.
Heeft Sikke in eerste instantie niet gedaan, want de kluif was te groot.
Maar omdat Douwe steeds met ‘Dostojevski’ kwam, is hij er toch mee begonnen.
Jant: “Ik begin de ouderdom toch wel wat te ervaren. Laatst een reis naar Athene
gemaakt. Ik zag er toch tegenop. Vroeger was een reis naar Cuba een makkie, maar
tegenwoordig richt ik me meer op het lezen, maar dat lukt helaas ook niet meer lang achter elkaar.
Verder zou ik graag wat meer piano spelen”.
Welke rol speelt het geloof in je leven?
Elke week schrijft dominee Beekman in de Leeuwarder Courant. Afgelopen zaterdag schreef hij: “Het geloof
en de twijfel gaan met elkaar op”. Dat vind Jant heel erg goed bij zich passen. Verder komt het geloof vooral uit in muziek
en zang. Daar komt het gevoel meer bij. Sikke: “God heeft mensen nodig. Dorothe Sölle: Het verhaal van de mensen.
Ik heb God nodig en God heeft mij nodig”. Tussen die 2 polen beweegt Sikke.
Wat heb je met de kerk van Huizum Oost?
Sikke: “We hebben veel hoogtepunten beleefd. De aanwezigheid van gemeenteleden was daar heel belangrijk.
Helaas zie je dat het deelnemen aan de erediensten achteruit loopt.” Jant : “De warmte van de gemeente is heel goed, maar kan
ook een gevaar zijn doordat je daardoor naar binnen gekeerd raakt. Nieuwe leden worden wel goed opgenomen.”
Welke vraag zou je God willen stellen?
Sikke: “Het is de vraag of je God als persoon tegenkomt die je een vraag zou kunnen stellen. God lijdt met de mensen mee.”
Hoe vaak en wanneer lees je in de Bijbel?
Elke avond bij het warm eten. Nu uit het boekje van Nico ter Linden. In hun vakantiehuisje in Oudemirdum lezen ze uit
‘Kaj Munk’.

Wil je een onhebbelijkheid van jezelf noemen?
Afgelopen zomer lag Sikke in het ziekenhuis in Sneek vanwege een herseninfarct. Jant belde met een verpleegkundige om te
vragen hoed het met hem ging. De verpleegkundige zei dat hij wel wat eigenwijs was. Hij wilde bijvoorbeeld niet achter een
rollator lopen, terwijl dat wel nodig was. Jant is soms wat te snel, te haastig.
Heb je een levensmotto?
Sikke: “Ik houd me staande tussen de 2 polen: droom en protest. Dat heb ik mijn hele leven voor ogen gehouden, maar de laatste
tijd is er niet veel gelegenheid om het uit te dragen.” Hij was ook deelgenoot van SyNoodkreet: ‘Lauwerszee moat ticht’; ‘tegen
kernwapens’; ‘voor mensenrechten’. Jant: “Aandacht hebben voor andere mensen. De ander respecteren.”
Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?
In Oudemirdum hebben Jant en Sikke een vakantiehuisje. Ze nemen literatuur mee en gaan lekker in de zon lezen en wandelen.
Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn?
Jant: “Dat er wat wordt gedaan aan dementie. De ontluistering is heel erg. Daar zouden ze iets voor moeten vinden”.
Sikke: “Eerlijke verdeling van goed en geld.”
Wie bewonder je en waarom?
Sikke: “Barack Obama, en van ouder datum bisschop Oscar Romero” Of voormalig president van Chili: Allende, De interesse is
gewekt door het mensenrechtenwerk.” Jant: “Dietrich Bonhoeffer”, hoe die tegen Hitler in opstand kwam.
Jant en Sikke, bedankt voor jullie openhartigheid en de gezellige avond!
Janny Fokkema & Edwin van der Wal.

Stichting It Fryske Berneboek

Kinderliteratuur
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F. M. Dostojevski

ADVENTSPROJECT
Het thema van het Adventsproject van dit jaar is “geloof met me mee”. Daarbij hebben we
een eigen verwerking aan de hand van sterren. In de kerk zal een grote ster komen te
hangen, die iedere week een punt erbij krijgt. In de kindernevendienst wordt iedere week
een ster gemaakt (steeds net even anders), die je thuis kunt ophangen in je kamer of
bijvoorbeeld in de kerstboom.
De thema’s van de zondagen: bericht uit de hemel, een nieuw begin, vreugde, ontmoeting
en lichtpunt. Waarschijnlijk weten jullie het al, maar we noemen het toch nog even:
Er is iedere zondag kindernevendienst in deze weken!
Wij kijken er naar uit, we hopen jullie ook!

_______________________________________________________________________________________________________

KINDERKERSTNACHTDIENST
Thema : “Wij zijn de wereld!”.
Naast de voorbereidingen voor Advent zijn ook de voorbereidingen voor de
Kinderkerstnachtdienst gestart! Thema zal zijn: “Wij zijn de wereld!” .
We beginnen weer om 19.00 uur..
In Geandewei en op de zondagsbrieven volgt meer informatie,
maar dan kunnen jullie de datum alvast noteren!
______________________________________________________________________________________________________

PASTORAAL MELDPUNT
Tot op heden kwamen pastorale berichten vaak rechtstreeks of via ouderlingen of wijkbezoekers bij ds. Vroonland terecht,
die er ook voor zorgde dat het - indien gewenst - gemeld werd op de zondagsbrief en/of Geandewei. Wanneer het niet
rechtstreeks bij haar was gemeld, volgde navraag bij de betrokkene voor publicatie of werd het (nog) niet door haar gepubliceerd.
Met de nieuwe privacywetgeving moeten we hier nog strenger op letten,

Het leek ons als kerkenraad praktischer om één centraal meldpunt in onze wijkgemeente
te creëren. Een gemeentelid waar u contact mee op kunt nemen voor het doorgeven van
berichten voor het wel en wee: ziekenhuisopnames, ziekte, een val, enzovoorts.
Wij zijn dankbaar dat mevr. S. Vellinga-Kuperus deze taak op zich wil nemen. Vanaf nu
kunt u aan haar het wel en wee doorgeven. Zij kan dan gelijk met u bespreken of u publicatie
op de zondagsbrief en/of in Geandewei wenst (voor uzelf of uw geliefde die het betreft en dit
wenst).
Daarnaast zal zij vragen of u het op prijs stelt dat het bericht wordt doorgestuurd naar de
predikant, uw wijkouderling en wijkbezoeker. Zij zorgt ervoor dat het bij diegenen bekend wordt. Op die wijze heeft uzelf de regie
over wat er gepubliceerd wordt en wie op de hoogte wordt gebracht. Bij overlijden kunt u vanzelfsprekend rechtstreeks met
ds. Vroonland contact opnemen. Mevr. Vellinga is als pastoraal meldpunt te bereiken op het telefoonnummer 06 - 33 82 68 22.
Het is een mobiele telefoon, zodat bij bijvoorbeeld vakantie, een ander gemeentelid deze telefoon tijdelijk kan overnemen en het
pastoraal meldpunt bereikbaar blijft.

PASTORAAL MELDPUNT : 06 - 33 82 68 22
(Mevr. S. Vellinga-Kuperus)
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ADVINTSTIID 2018

KERSTSTUKJES MAKEN

Lied 452 ùt it Lieteboek

VRIJDAGMIDDAG 7 DECEMBER 2018
OM 14.00 UUR IN DE OASE.

As tusken ljocht en donker de tiid ús licht ûnglydt,
binn’wy yn Jo fersonken, ‘us hert wit fan gjin striid,

Na het succes van vorig jaar om kerststukjes te
maken, willen wij dat dit jaar weer gaan doen.
Wij hebben deze activiteit gepland op vrijdagmiddag
7 december om 14.00 uur in de Oase.

Jo binn’derby fannacht.
Werom dan bang te wêzen, de sliep sil ús genêze,
Jo hâlde oer ús de wacht!
Dy lange nacht, dy winter trochstean wy mei geduld;
wy libje ûnbehindere, foldien fan skuld,
Jo hawwe ‘t wurd folbrocht, dat feilleas oer Jo skreaun is,
dat altyd krêftich blean is.
De moarntiid bringt jo ljocht!

Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij Janny
de Dreu, tel. 280 13 87 of email: dreudec@gmail.com.
De kosten voor deze middag bedragen 3 euro.
U kunt zich opgeven tot 2 december, dit is nodig ook in
verband met aanschaffen van het materiaal. Als u zelf nog
een schaaltje, mandje of bakje hebt (liefst niet te groot),
dan mag u dit wel meenemen.

O himellichem, Jezus, dat ljocht bringt yn `e tiid,
wy stean yn Jo te lêzen, ús sicht is wiid.
No brekt de dage oan, jo komst is net te kearen,
wol ús de ienfâld leare, lear ús jo takomst oan!

In de Oase (achter in de kerk) ligt ook een intekenlijst.
Van harte welkom.

Telst : Ton Naastenpad oersetting Lyske Boersma.
Meldij 16e iuw/Scheidt’s Tabulator-Buch 1650 “Von Gott will icht nicht lassen”.

VERSLAG WIJKAVOND 7 NOVEMBER 2018
Na afloop van de vesper in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid waren rond 70 gemeenteleden in de Vijverzaal
aanwezig voor de wijkavond. De avond stond in het teken van de uitwerking van de reacties, die zijn ingeleverd op de wijkavond
in het voorjaar. Toen is een vragenlijst uitgedeeld over het onderwerp ‘Kerkdienst en liturgie’. Twee van de drie werkgroepen
uit de werkkerkenraad, elk bestaande uit 4 leden, hebben de uitwerking voorbereid. Aan de hand van een zevental vragen zijn
de eerste resultaten op papier gezet.
Op deze wijkavond wordt de gelegenheid geboden om dit in groepjes nader met reacties te concretiseren. De teruggekoppelde
punten gaan over de liturgie, de keuze van de liederen, de medewerking van de cantorij, het gebruik piano versus orgel, het
optreden van kerkkoren, de keuze van gastpredikanten en de medewerking van gemeenteleden aan de vieringen.
Uitgangspunt van dit alles is het Beleidsplan 2016 van onze wijkgemeente.
De derde werkgroep zal de laatste reacties inventariseren en analyseren,
zodat het in de vergadering van de wijkkerkenraad in december kan worden
besproken. Op die manier hopen we het te kunnen vertalen naar het te vol
gen beleid. Vooraf en in de pauze kon men genieten van niet alleen koffie en
thee, maar ook van de bekende hapjes en drankjes. In het laatste
programmadeel gaf de voorzitter van de wijkkerkenraad informatie over het
in te stellen pastorale meldpunt dat mw. C. Vellinga voor haar rekening zal
nemen, de status van de opgeheven werkgroep Roemenië waarvan de
activiteiten zijn overgenomen door het College van Diakenen met de heer
G. Spoelstra als aanspreekpunt, de voortgang van de aanschaf van projectie
schermen en het opstarten van de groothuisbezoeken in 2019, waarbij eerst zal worden nagedacht over de naam, de vorm,
de plaats en het tijdstip.
De werkgroep Pastoraat van drie personen is hiervoor tijdelijk uitgebreid met een aantal ambtsdragers. Om 21.50 uur werd het
officiële gedeelte afgesloten en volgde nog een korte nazit. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde en nuttige wijkavond.
A.K. Damstra, voorzitter
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KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN
OASE - WEIDEFLORA 142

IEDERE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND VAN 10.00 - 11.30 UUR
Er is nog steeds veel belangstelling voor de koffiemorgens en daarom willen wij daar graag mee doorgaan in 2019.
De ene keer is er veel tijd voor ontmoeting en gesprek en soms doen wij een activiteit. Dit is ook altijd heel gezellig.
Elke eerste woensdagmorgen van de maand staat de koffie voor U klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen is
van harte welkom, ook mensen die niet bij de Oase horen of kerkelijk betrokken zijn. Het is een activiteit op de wijk
gericht en soms komen zelfs mensen van buiten onze wijk langs. Die zijn natuurlijk ook van harte welkom.
De data voor vanaf januari tot en met mei zijn:

*
*
*
*
*

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

2 januari 2019
6 februari 2019
6 maart 2019 (bingo)
3 april 2019
1 mei 2019

CONTACT EN INFORMATIE : JANNY DE DREU - TELEFOON : 280 13 87

Colofon

KERKDIENSTEN:

Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum
2 december
9
12
16
21
23
24
25
30
31
6
13
20
27
3
10
17
24
3
10
13

december
december
december
december
december
december
december
december
december
januari
januari
januari
januari
februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart

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

Ds. M.E. Vroonland

Eerste advent, viering HA
m.m.v. Gelegenheidskwartet
Tweede Advent
Dienst in Aldlânstate
Derde Advent
Dienst in Erasmus

Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. H. Wagenaar, Jorwert
Ds. M.E. Vroonland
Kinderkerstnachtdienst
Ds. M.E. Vroonland
Eerste kerstdag, m.m.v. de Cantorij
Ds. R. Nijendijk-Cnossen. Midlum
Ds. M.E. Vroonland
Oudejaarsavond
Ds. M.E. Vroonland
Ds. G. Wessels, Stiens
Ds. M.J. Visschers, Wolvega
Ds. M.E. Vroonland
Viering Heilig Avondmaal
Ds. M.E. Vroonland
m.m.v. Patrimonium
Ds. D.G. Posthuma, Burgum
Ds. M.E. Vroonland
Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Biddag
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Redactie ‘Ruimte’ :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :

15 FEBRUARI 2019
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
Pastoraal meldpunt
Mw. S. Vellinga-Kuperus
Telefoon : 06—33 82 68 22
Ruimte verschijnt 5 x per jaar.
Voor actuele berichten
verwijzen wij u naar
Kerkblad ‘Geandewei’.

