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De wyn, wy sjogge`m, syn stim klinkt ús yn ‘t ear,
bytiden mar in sucht, in stoarm-fleach de oare kear.

~ PINKSTEREN IS GEEN MOEILIJK FEEST ~

De Geast, wy sjogg’har net, mar hearre wol har stim
dy’t goede wurden seit as ‘us fertriet berint.
De wyn, wy sjogge’m net, mar wol syn wurk en wei
yn weagen op`e mar en `t bûgen fan it reid.

De groep krijgt op Nes Ammim uitleg
van een Nederlandse vrijwilliger David Schoneveld

Velen zien Pinksteren als een moeilijk feest. Bij Kerst - in een harde en koude
wereld - kan men zich iets liefs en teers voorstellen. Bij Pasen is het het nieuwe
leven, de frisse lente, die opgewekt en vrolijk maakt. Maar wat moet je je nu bij
Pinksteren voorstellen? De Heilige Geest wordt uitgestort. Nou en?
Mensen roepen ‘halleluja’. Wat schiet je daarmee op?

De Geast, wy sjogge`har net, dochs waait se wiid en siid,
ferjaget al ús eangst en makket ús wer bliid.
Der komt fan de oare kant,-it lân dat nimmen sjochtde jefte fan de Geast, ús help, ús libbensljocht

Tekst : Anders Frostenson “Vinden ser vi inte”
Oersetting : Cor Waringa
Meldij : Christiaan Winter.

Viering Heilig avondmaal aan het Meer van Galilea
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Geïnspireerd door Jezus

En dat terwijl met Pinksteren het geloof nu net werkelijkheid wordt. Wat is die
werkelijkheid? Blijdschap. Het dringt nu pas goed tot de volgelingen van Jezus
door waar het om gaat. Kleinheid in plaats van protserige eigenwaan; solidariteit
met het ‘uitschot’ van de samenleving in plaats van aanleunen tegen de
machthebbers; dienen in plaats van heersen; schuldige mensen laten zien dat
je bij God en Jezus’ volgelingen altijd weer opnieuw kunt beginnen.
Daar past echt wel een vrolijk lied bij. Halleluja!

Maar Pinksteren deed ook wat met de mensen samen. In het Oude Testament staat
het verhaal van de torenbouw van Babel. Mensen zijn bezig met een geweldig bouwwerk
dat hen beroemd moeten maken, het wordt hoger dan de hemel. Maar als je zoiets doet
ga je elkaar overschreeuwen. In de kortst mogelijk tijd snapt de één de ander niet meer
en heb je hooglopende ruzie.
Op het pinksterfeest is het juist andersom. Iedereen heeft iets te vertellen, maar er wordt
ook geluisterd en dan begrijpt iedereen elkaar. Mensen uit alle delen van de wereld en
met allerlei verschillende achtergronden verstaan elkaar uitstekend. Wat bij die eerste
christenen in Jeruzalem ook opvalt, is hun praktische, sociale instelling. ‘Ze hadden alles
gemeenschappelijk’, wordt er verteld. Dat moeten ze wel van Jezus afgekeken hebben.
Die deelde zijn spaarzame vijf broden en twee vissen ook royaal met alle hongerigen

om hem heen, en wonder boven wonder:
ze hadden allemaal genoeg. Zoiets was het oude
volk Israël vroeger ook al voorgehouden.
Arme mensen mochten bij de oogst de aren
lezen achter de maaiers aan en zo delen in de
opbrengst. En als men om een of andere reden
zijn bezit verloor, dan moest dat in het jubeljaar
teruggegeven worden. De economische natuurwet van concurrentie en strijd moest op tijd
bijgestuurd worden, opdat niemand er onder door
zou gaan.

MEI 2018
jaargang 8, nummer 5

Pastoraat

Ds. M.E. Vroonland
De Wetering 48
8939 BP Leeuwarden
Tel.: 058 - 289 66 20

Inleiding: Meditatie

1

Interview

2

Dhr. A.K. Damstra

Interview (vervolg)

3

Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel.: 058 - 288 44 34
ak.damstra@xs4all.nl

Impressie Israëlreis 2018

3

Fotogalerij Israëlreis

4

Gedicht

4

Kerkdiensten

4

Colofon

4

Voorzitter kerkenraad

Ruimte verschijnt 5 x per jaar
Voor actuele berichten
verwijzen wij u naar
Kerkblad ‘Geandewei’.of
www.kerkhuizumoost.nl

Het
christelijk
geloof
in zijn
volle
breedte.

Dat is Pinksteren: het christelijk geloof in zijn volle
breedte. Het resultaat van de uitstorting van de
Heilige Geest. Je kunt ook zeggen: mensen
worden geïnspireerd door Jezus.

PINKSTEREN

Door zijn Geest en die van de hele Bijbel worden
ze gemotiveerd tot een die dienend, open,
begripvol en sociaal bewogen leven.
Pinksteren moeilijk? Als het ergens duidelijk
wordt waar het in het christelijke geloof om
gaat, dan is het op dit feest.

‘De uitstorting van de Heilige Geest’
1

INTERVIEW SEPPIE & FETZE ELGERSMA
Vanavond zijn we op bezoek bij Seppie en Fetze Elgersma aan de Weideflora.
Ze zijn beide op vele manieren betrokken bij de Oase. Seppie is in de oorlog geboren aan
de Vierhuisterdyk, tegenover het vliegveld. Later verhuisde ze naar de Bloemenbuurt.
Ze heeft een jaar de verpleegopleiding gedaan in Hilversum, maar Fetze wilde graag dat ze
weer naar Leeuwarden kwam. Ze heeft daarna een opleiding gezinsverzorging aan de
Borniastraat gedaan en is uit huis getrouwd met Fetze wat in die tijd betekende dat je moest
stoppen met werken.

Fetze is opgeroeid in de bakkerij van zijn ouders. Hij heeft de complete bakkersopleiding gedaan inclusief patroons- en
middenstandsdiploma. Na die opleiding mag je zelfstandig een bakkerij starten. Fetze is eerst 2 jaar in Duitsland in militaire
dienst geweest, hij zat bij de cavelerie (zwarte baret), in de functie van wachtmeester-menagemeester (rang sergeant) was hij
hoofd van de keuken en deed de inkoop van voeding op het militair oefenterrein Bergen-Belsen Hohne. Na de militaire dienst
ging Fetze bij zijn vader in dienst, maar ze hadden dezelfde karakters en dat botste regelmatig. Via Seppie’s vader is hij bij een
leverancier voor bakkerijgrondstoffen in Bolsward gaan werken. Later is Fetze bij Koopmans Meelfabrieken aan de slag gegaan
om meel te verkopen aan bakkers.
De vader van Fetze maakte altijd kalfskroketten op nieuwjaarsdag. Dat werd zo’n succes dat steeds meer kinderen en
kleinkinderen op nieuwjaarsdag langs kwamen. Op het hoogtepunt maakte hij wel 150 kroketten. Na het overlijden van de
ouders van Fetze, organiseren de broers en zussen op toerbeurt een broers– en zussendag. Dit jaar waren Fetze en Seppie aan
de beurt. Met 14 mensen in totaal hebben ze in de trekschuit in en rond Dokkum gevaren.
In 1965 zijn Fetze en Seppie getrouwd en ze hebben 3 kinderen gekregen. Eerst hebben ze
anderhalf jaar in de Kalverdwarsstraat gewoond, daarna naar de Curacaostraat en het
Kamgras (15 jaar gewoond). Ze wonen nu al 29 jaar aan de Weideflora. In de Parkkerk is
Fetze jeugdouderling geworden. Daar werd van ouderlingen verwacht dat ze in een donker
pak in de speciale banken voor de leden van de kerkenraad moesten zitten, maar dat wilde
Fetze niet. De overige kerkeraadsleden dachten dat het was omdat Fetze niet een donker pak
kon betalen. “Ik vind wel dat je in mooie kleren naar Gods huis moet gaan, maar dat hoeft niet
een donker pak te zijn”. De regel is later in de Parkkerk versoepeld.

(vervolg interview)
Hem kwijt. Je hebt ook nog je twijfels. Je weet niet precies hoe het zit, maar je gelooft dat het goed komt met de mensheid.
Waarom overkomt de een meer ellende dan de ander. Hoe komt dat? Daar heb je geen antwoord op. Ik put vertrouwen uit mijn
geloof dat ik er vrede mee heb. Is lastig te omschrijven.
Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen interviewen?

Waarom is er zoveel ellende in de wereld.
Hoe vaak en wanneer lees je in de Bijbel?

We lezen bijna elke dag, na het eten en volgen het rooster van het Nederlands Bijbel Genootschap.
Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft (politiek, armoede?)

Politiek volgen we allebei. Dagelijks kijken we naar het Journaal, Nieuwsuur en Omrop Fryslân.
Heb je een levensmotto?

Seppie: “Ik voel me Martha, doener. Ik mag graag wat voor een ander doen” Fetze: “Doe wel en zie niet om”
Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn?

“Dat het goed blijft gaan met onze kinderen en kleinkinderen”.
Wie bewonder je en waarom?

Met een caravanvakantie zijn Fetze en Seppie een keer naar de ondergrondse kerk geweest in Lourdes geweest, naar het
beeldje van Bernadette. Per jaar gaan daar duizenden mensen heen om troost en genezing te zoeken. Ze hebben veel
bewondering voor de vrijwilligers die zorgen dat alle zieken in bedden en rolstoelen naar de gebedsdienst kunnen gaan.
Heel indrukwekkend hoe de diensten daar georganiseerd worden en gevierd.
Janny Fokkema en Edwin van der Wal
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Wat houdt je bezig?

Seppie is 1 jaar verpleegster geweest en heeft daarna de opleiding gezinsverzorgster gevolgd.
Seppie heeft 20 jaar in de bakkerswinkel gestaan bij Fetze’s broer en later bij de ‘Soete Suikerbol’. Nu doet ze veel vrijwilligerswerk. Via de Unie van Vrijwilligers (UVV) werkt ze bij
‘Het Nieuwe Hoek’ (inmiddels gesloten) en Aldlânstate in de bibliotheek en schenkt ze koffie.
Verder doet ze veel werk in de Oase: o.a. het Eetcafe en hand - en spandiensten. Op 61 jarige leeftijd is Seppie gestopt met
werken en diaken geworden in de Oase.
Fetze is met de VUT gegaan toen hij 61 werd. Hij werd toen gevraagd om ouderling te worden. Het leek hem een zware taak en
daarom heeft hij het wat afgehouden. Uiteindelijk is hij toch ouderling geworden en dat heeft hij 8 jaar gedaan. Ook is hij
afgevaardigde in de Algemene Kerkraad. Een keer per 2 jaar moeten functie’s worden gewisseld, in plaats van ouderling moest
er een diaken komen, toen is Fetze diaken geworden. Hij doet nog steeds de coördinatie in de secties waar hij ouderling van
was. Als lid van de beroepingscommissie is Fetze met 2 andere leden van de commissie naar de dominee-date in Utrecht
geweest. Hij heeft zich daar verwonderd over hoeveel jonge mensen tegenwoordig dominee willen worden. Dat heeft hem erg
geïnspireerd.
Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen worden?

Seppie: Toch verpleegster worden. Vanwege de verkering met Fetze heeft ze haar opleiding in Hilversum maar 1 jaar gedaan.
Fetze: Achteraf bekeken had ik wel een organisatiebureau willen runnen. Ik heb 25 jaar in een bestuur gezeten om o.a.
bakkersvakwedstrijden te organiseren. Met die club heb ik een aantal bakkersbeurzen georganiseerd. Dat vond ik heel leuk werk.
Hoe zie je de toekomst?

Op kerkelijk gebied zorgelijk; de kerk vergrijst steeds meer. We moeten afwachten hoe het loopt, misschien gaat het in een
andere vorm verder. Wel vertrouwen in de toekomst. 50 jaar geleden terug vroegen mensen zich ook af hoe het met de kerk
komt. Hoe kunnen we contact blijven houden met de jongere generatie en kunnen we samen met hen de toekomst in gaan.
Wat wil je nog graag een keer doen?

VRIJDAG 27 APRIL 2018

We worden uitgezwaaid door een paar thuisblijvers als de bus op tijd vertrekt om 06.00 uur. Op Schiphol vertrekt het vliegtuig
een half uur later dan gepland. We hebben een goede vlucht gehad. En landen plaatselijke tijd rond 17.15 uur. Ook hier is het
druk op het vliegveld (vliegveld Ben-Gurion in Tel Aviv). Hier in Israël is onze gids David Schoneveld die al tientallen jaren in
Israël woont. Hij weet ons dan ook veel te vertellen.
ZATERDAG 28 APRIL 2018

Op de toppen van de Karmel is een klooster gebouwd. Het altaar in het kerkje is
gebouwd op twaalf grote stenen en is een verwijzing naar het altaar dat Elia heeft
gebouwd (1 Kon. 18 : 31 en 32). De plaats heet in het Arabisch El Muhraqa, het offer.
Dat verwijst naar het offer dat door het vuur uit de hemel ontbrandde ( 1 Kon. 18 : 38).
Op het dak van het kerkje heb je een schitterend uitzicht over de vlakte van Jizreël,
ware het niet dat het heilig was toen wij daar waren.
Op naar Haifa. Daar zouden we de Perzische tuinen van de Baháís bekijken maar
die waren gesloten. Gelukkig konden we ze van bovenaf bekijken en wist David
ervan bovenaf bekijken en wist David veel over te vertellen. Daarna hebben we een wandeling door de oude kruisvaarders
wandeling door de oude kruisvaardersstad Akko gemaakt. Al vroeg in de Middeleeuwen waren hier de eerste Kruistochten.
ZONDAG 29 APRIL 2018

Ons eerste uitstapje vandaag is Nes Ammim, de eerste christelijke kibboets in Israël. We krijgen een rondleiding door een
Nederlandse vrijwilligster. Ooit had Nes Ammim de beste rozenkwekerij van Israël. Nu bestaat het inkomen vnl. uit de verhuur
van het gastenverblijf. Kees & Janny hebben in Nes Ammim gewoond: ‘Het voelt als thuis. ’We zien de oude slaapkamer van
Janny. Als er kinderen van vrijwilligers worden geboren, wordt er een boom geplant voor die kinderen en wordt de naam
bijgeschreven in een lijst. Zo ook de namen van de twee dochters van Janny & Kees.

Welke rol speelt het geloof in je leven?

Het Meer van Galilea ligt 221 meter beneden zeeniveau. We hebben een kleine kerkdienst op het meer. Onze vakantie bestaat
tot nu toe uit mooi weer (warm, maar prima uit te houden) maar als we op het meer zijn, regent het (een beetje). Verschillende
deelnemers verzorgen een Schriftlezing. We zingen liederen maar we zijn ook een paar minuten stil. Zo kan ieder op zijn eigen
manier het meer en de geschiedenis ’ervaren’ We zijn bij ons volgende overnachtingsadres: kibboets Amiad.
Hier zullen we vier nachten verblijven.

Het is de belangrijkste reden van het leven. Daar houd je je aan vast en in tijden dat het wat minder gaat, dan kun je je zorgen bij

(volledig verslag Israëlreis volgt - zie ook fotogalerij Israëlreis pagina 4)

Samen naar Israël! En dat gaat eind april echt gebeuren! Seppie wil ook nog een keer naar Ierland of Schotland, maar Fetze wil
liever naar een warm land. Gelukkig vroeg haar kleindochter of ze met haar en haar moeder mee naar Edinburgh zou willen.
Dus die wens gaat in vervulling. Fetze heeft geen bucket list.

2

3

Pietie Mulder

