Interview (vervolg)

Hoe vaak/wanneer lees je in de Bijbel?
Elke dag leest Truus voor uit het Bijbels dagboek.

Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente
Leeuwarden-Huizum (Oost)

Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft?
De armoede, dat het ongelijk verdeeld is over de wereld.

Heb je een levensmotto?

PAASNUMMER

Had alles niet beter over de wereld verdeeld kunnen worden tussen arm en rijk. De oorlogen zullen nooit ophouden. Staat ook
in de Bijbel.

Protestantse Kerk

Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen interviewen?

Leef je leven. We laten elkaar vrij.

Tussen Pasen en Pinksteren (meditatie)

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?
Mooi weer en lange dagen op Terschelling. Of naar Roemenië, dat voelt ook als vakantie. Bouwe en Truus komen er al 24 jaar.
Hun pleegdochter (21) is afgestudeerd in de radiologie. Ze is bruidsmeisje geweest bij de bruiloft van de dochter van Bouwe en
Truus.

Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn?
Truus: Voor mezelf geen wensen. Gezondheid en er zijn voor een ander. Op huisbezoek gaan, levert energie op.
Bouwe: Dat we nog een beetje gezond kunnen blijven.

Wie bewonder je en waarom?

Jezus leeft en is opgestaan uit de doden. Dat gedenken en vieren we met Pasen. Het is een dag om niet snel te vergeten.
Pasen is een dag om lief te hebben, om het licht te kussen en te wandelen in de hof, als was het de Hof van Eden. Pasen is
‘de eersteling der dagen, morgen der verrijzenis’. Als zodanig voorsmaak van de toekomst waarvoor God mens en wereld bestemd
heeft. We mogen ons met Pasen en in de Paastijd koesteren in de zon der gerechtigheid die in Jezus over ons en onze wereld is
opgegaan. Dit opgerichte teken van goede hoop in angstige tijden. Jezus overwint duisternis en dood. Hij heeft de oude wereld
en ons oude en vergeefse leven achter zich gelaten en opent ons nieuwe toekomst. Hij leeft, ook al is hij dan gestorven.
Zoekt deze Levende niet bij de doden, maar hij gaat u voor naar het beloofde land.

Veel mensen die ik bewonder. Ondanks ziekte dat mensen doorgaan en ook mensen die hen verzorgen en ondersteunen.

Na een lekker wijntje zijn we weer naar huis gegaan. Truus en Bouwe, bedankt voor het ontvangst!

Janny Fokkema en Edwin van der Wal
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Dat is de boodschap van Pasen. Hij leeft … en Hij doet leven. Dat is Pinksteren.
Dat gebrekkige en onbekwame mensen, met Hem en door Hem leven als zijn
getuigen en bondgenoten is het wonder van Pinksteren. De liefde van God in
Jezus bewezen schept liefhebbende mensen. Gedoopt in zijn passie voor
gerechtigheid en waarachtig leven. Want Jezus is niet opgestaan om het daarbij
te laten.
Hij laat zich niet onbetuigd in de geschiedenis van het mensengeslacht. Mensen,
dingen en toestanden worden ingeschakeld in de strategie van zijn vredes– en
reddingswerk. Niet altijd weten we hoe en waar precies, want ook van de Geest
kunnen we niet zeggen, evenmin als van de Christus: ‘Zie, hij is hier of hij is
daar’. We weten van de Geest, die is uitgestort op alle vlees, niet vanwaar hij
komt en waar hij heengaat. Maar we mogen geloven - zonder dat we het altijd
zien - dat hij werkzaam is in het verborgene. Daar moeten we ons voor opstellen,
ermee rekenen, er acht op slaan.
De wereld en ook ons eigen leven lijken soms van alle Geest en leven verstoken.
Alle dingen zijn leeg en uitzichtloos voor ons besef. Onze dagen snellen heen en
gaan voorbij, voorgoed voorbij. Er is geen belofte en geen verwachting meer in
MAART 2018
ons bestaan. Echt, we klagen en we vragen niet eens. Dat is misschien nog het
jaargang 8, nummer 4
ergste. We zijn alleen maar verslagen en onverschillig van hart. De wanhoop
nabij, ontredderd door de slagen van toeval en lot. Of ook doordat we onszelf
hopeloos in de nesten hebben gewerkt. Nu, dan moet de Geest komen om ons
vastgelopen bestaan weer vlot te trekken, om ons leven weer te bezielen met
nieuwe liefde en nieuwe verwachting.

INHOUDSOPGAVE :

Dat geldt voor ons persoonlijk bestaan, maar het geldt natuurlijk ook voor de
samenleving als geheel en niet in de laatste plaats voor de gemeente zelf.
Want de gemeente is de plaatst waar om de levendmakende Geest geroepen en
gebeden wordt. ‘Kom, o Schepper, Heilige Geest’, zingt, roept en bidt de kerk
speciaal in de weken tussen Pasen en Pinksteren.
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Moge die Geest dan opsteken in de wanhopigheid
van ons bestaan en onze wereld . . .

Colofon
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Als een lentewind!

De Geest die wijzelf, die de samenleving en die de kerk zo hard nodig heeft is de
Geest van Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Waar die Geest komt, als
kracht uit de hoge, als bezieling, als troost en bemoediging, daar is leven, daar is
vrijheid, daar is toekomst.
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MEDITATIEAVOND IN DE OASE

INTERVIEW BOUWE & TRUUS
Op een februari-avond worden we door Truus en Bouwe van der Zee ontvangen in hun appartement
aan de Verlengde Schrans. Onder het genot van een kop thee en een koek vertellen ze hun
levensverhaal.

Op woensdag 11 april a.s.

U/jij bent van harte welkom van

19.30—20.45 uur

zullen we weer een

MEDITATIEAVOND
houden in het stiltecentrum
van de Oase.

Info: Helma Feenstra
dhfeenstra@kpnplanet.nl
of telefonisch 06 - 22 60 76 79

“Op weg gaan …”
naar aanleiding van de
Emmaüsgangers.

KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN
Elke maand staat op de eerste woensdagmorgen de koffie klaar in de Oase van 10.00 tot 11.30 uur
Er is tijd voor ontmoeting en gesprek en af en toe een extra activiteit zoals, bingo, sjoelen of iemand
komt wat vertellen.
Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten de kerk. Hebt u behoefte om er even uit te zijn,
kom dan gerust een keertje langs. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus zijn wij er ook op
de derde woensdag van de maand. De data voor de komende periode zijn : 4 april, 2 mei, 6 en 20 juni,
4 en 18 juli, 1 en 15 augustus. Van harte welkom !!!!
CONTACT EN INFORMATIE : JANNY DE DREU - Tel : 058 - 280 13 87

Bouwe is in Leeuwarden opgeroeid tussen het Vliet en Cambuur. Hij groeide op in een gezin met 3 zussen en 1 broer.
In zijn vrije tijd studeerde hij ‘s avonds voor zijn HTS-diploma. Helaas kreeg hij onenigheid met de directeur en is toen gestopt
met zijn studie. Later heeft Bouwe via de PBNA toch nog zijn briefje gehaald en daarnaast ook diploma’s om als toezichthouder
te kunnen werken. Truus is in Huizum opgegroeid in een gezin met 1 oudere zus en een jongere broer. Vroeger was ze leidster
van de jeugdclub. Ze voelt zich nog steeds een Huzumer. Vroeger ging ze polsstokspringen op de plek waar ze nu wonen;
toen waren dit weilanden.
Na de lagere school ging Bouwe naar de ambachtsschool om te leren timmeren en metselen, maar in zijn vrije tijd was Bouwe
altijd te vinden bij de kruidenier, waar hij bestellingen klaarmaakte en bezorgde. Die vroeg hem of hij dat werk in Suawoude ook
wilde doen daar ze daar ook een winkel hadden en zo is het gekomen dat hij Truus leerde kennen, want wekelijk moest hij naar
de groothandel om de bestellingen door te geven. In die tijd werkte Truus bij Sperwer groothandel op kantoor. Op Bouwe zijn
laatste dag voordat hij de militaire in moest, vroeg hij Truus haar telefoonnummer en haar adres. In het fietsenhok begon Bouwe
luid het briefje voor te lezen. Truus werd kwaad en gooide het briefje weg. Later bleek dat Bouwe alles wel had onthouden,
want hij belde en schreef haar brieven. Toen Bouwe op de vliegbasis werd gestationeerd, kwam hij vaak langs op kantoor.
Later werden ze een stel en trouwden. Ze gingen in het Nylân wonen en kregen 2 zoons en een dochter.

Wat houdt je bezig?
Het omzien naar elkaar. Vooral als ouderling.

Wat is je beroep?
Truus is begonnen op kantoor en later tandarts-assistente geworden. Helaas is ze
gestopt met werken toen hun zoon werd geboren. Bouwe was ambtenaar bij de
Provincie Friesland. Hij hield daar toezicht bij weg– en waterbouw. De Wâldwei, de
weg Leeuwarden-Bolsward en Leeuwarden-Lauwersoog zijn onder zijn toezicht
aangelegd. Verder heeft Bouw veel saneringen van gasfabrieken in Joure, Drachten
en Leeuwarden uitgevoerd. Ook de spuitbussenfabriek in Sexbierum werd gesaneerd.

____________________________________________________________________________________________________

LIED 642 út it lieteboek.
Ik siz it elk dy’t harkje wol, dat Jezus opstien is,
ja, dat Hy by ús wêze wol yn leechte en gemis.

ik siz it om jong en âld mei ‘t fierder drage hjoed,
oant oer de einen fan ‘e wrald de moarntiid komt mei gloed.
No komt it einlings oan’e dei: de wrâld wurdt heitelân,
in libben dat ferburgen lei ûntfange we út syn han.
De wrede, sterke dea is wei, te sink gien yn’e see;
no blinkt foar elk in ljochte dei en leit de takomst ree.
Syn wei, yn tsjusternis teloar, rint út op`t himelryk,
en dy’t har wei gean yn syn spoar wurde oan Him gelyk.
Al komt de dea ‘us doar benei, wês net wanhopich mear:
it wersjen dat ús barre mei, fersêftet al ús sear.
No is`t dat elke goede died net wei wurdt of ferknoeid,
want al ús wurken binne as sied dat hearlik iepenbloeit.

De opstanning
en it libben . . .

t Is feest omdat Hy by ús is dy’t gref en dea fersloech
en dy`t yn syn ferrizenis alles nij oansjen joech.
Tekst : Novalis.
Oersetting : Eppie Dam en Douwe A. Tamminga.
Meldij : Johan Crüger.
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Als je alle talenten had voor een ander beroep,
wat zou je dan graag willen worden?
Truus: Alles gedaan wat ik had willen doen. Bij de Vrouwenbond penningmeesteres
geweest, Ik ben echt een verenigingsmens. Veel avonden weg geweest. Bouwe:
Mooi leven gehad bij de provincie. Nooit met tegenzin naar het werk gegaan.
Het was een goede werkomgeving; Truus ging daar soms wel heen met de oudste
zoon om koffie te drinken op het werk.

Hoe zie je de toekomst?
Truus: Ik laat het over me heen komen. Ik heb niet een bepaalde verwachting.
Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik al gehad. Nu heb ik een leven waar ik een
hoop plezier aan beleef: Genieten van de kinderen en kleinkinderen. Bouwe is altijd
positief over de toekomst.

Welke rol speelt het geloof in je leven?
Geloof speelt een hele grote rol, waar je mee uit de voeten kunt. In het werk als ouderling komt Truus vele levensverhalen
tegen en daar speelt geloof een grote rol. Mooi dat mensen zich openstellen en hun verhalen delen. Bouwe is meer diaken,
een doener. Hij heeft bijvoorbeeld mede het Eetcafé opgezet.

Wat heb je met de kerk van Huizum-Oost?
Bouwe en Truus voelen zich daar thuis. Ze hebben nog ‘stenen’ gekocht van de Oase. Als een van de eersten zijn ze van
het Nylân naar Aldlân verhuisd.

Voor als je belijdenis hebt gedaan. Welke Bijbeltekst heb je gekozen en waarom?
Bij de belijdenis konden ze geen Bijbeltekst kiezen. Die werd voor je gekozen. Met veel mensen tegelijk belijdenis gedaan in
Huizum. Bouwe en Truus waren heel zenuwachtig, want er moest besloten worden of ze waren toegelaten. Zoals bekend gaat
Truus vaak naar Roemenië. Daar doen kinderen de zondag voor Pinksteren belijdenis en met Pinksteren doen ze mee aan het
Heilig Avondmaal. Ze moeten daar veel Bijbelkennis hebben. Als de dominee hen een Bijbeltekst voorlegt, moeten zij het
aanvullen.
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