Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente
Leeuwarden-Huizum (Oost)

In de dienst op zondag 16 september zal dit thema op allerlei manieren in de praktijk gebracht worden met woorden,
beelden en muziek. Uiteraard voeren we daarbij met elkaar het goede gesprek. De Cantorij zal aan de dienst meewerken en
onze eigen wijkpredikant Ds. Madelon Vroonland gaat in de dienst voor. We rekenen er op dat het met elkaar in gesprek gaan
inspireert tot het samen een levendige geloofsgemeenschap zijn. Na de dienst zal er koffiedrinken zijn en lunchen we met
elkaar.
We hopen dat we met dit jaarthema in onze gemeente weer een goede start maken met alle activiteiten voor het
komend jaar en de zondagse eredienst.

WIJKAVOND

De commissieleden Startzondag :
Ds. Madelon Vroonland
Janny de Dreu
Minke Koornstra

“Voor in de agenda : Woensdag 7 november wijkavond!
Een uitgebreidere uitnodiging volgt!”

KERKDIENSTEN:
Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum
2 september
9 september
16 september
23 september
30 september
5 oktober
7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober
4 november
7 november
11 november
18 november
25 november
2 december
9 december
16 december
21 december
23 december

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
15.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 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
15.00 uur
9.30 uur

Ds. J. Bakker, Stiens
Ds. D.G. Posthuma, Burgum
Ds. M.E. Vroonland …………… Startzondag
Ds. A. Terlouw, Dronrijp
Ds. S.N. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum
Ds. P.R. Beintema ……………. ‘Erasmus’, viering Heilig Avondmaal
Ds. M.E. Vroonland ………….. Viering Heilig Avondmaal
Ds. P.R. Beintema
Ds. H. Post-Knol, Dronrijp
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E Vroonland
Ds. M.E. Vroonland …………… Dankdag
Ds. D.G. Posthuma, Burgum
Ds. G. Wessels, Stiens
Ds. M.E. Vroonland ……………. Laatste zondag kerkelijk jaar
Ds. M.E. Vroonland ……………. 1e Advent, viering Heilig Avondmaal
Ds. M.E. Vroonland ……………. 2e Advent
Ds. M.E. Vroonland ……………. 3e Advent
Ds. M.E. Vroonland ……………. ‘Erasmus’, Advents- en Kerstviering
Ds. H. Wagenaar, Jorwert …….. 4e Advent, Friese dienst
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Redactie ‘Ruimte’ :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :

‘ZIE IK STA AAN DE DEUR EN IK KLOP’
We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Het thema van de startzondag van dit jaar is “een goed gesprek”. In de dienst
zullen we op verschillende manieren met dit thema omgaan. Maar het is ook iets om buiten de diensten over na te denken.
Het hebben van een goed gesprek … wat voor een gesprek is dat? Maar eerder nog: hoe begint zoiets? Voor een goed gesprek
is onderling vertrouwen nodig, dat er al is of binnen het gesprek wordt opgebouwd. Maar voor zoiets beginnen kan, voor er
vertrouwen is om in gesprek te gaan, is er nog iets nodig: je moet de ander kunnen ontmoeten. Letterlijk en figuurlijk je eigen deur
open zetten en de ander toelaten.
In een tijd waarin “individualisering” en “eenzaamheid” begrippen zijn die
regelmatig in het nieuws komen, lijkt het werkelijk in gesprek komen met
de ander lastiger dan ooit. Menig keer heb ik zelf ook reacties gehoord
als “Maar mijn deur staat altijd open!”. Tegelijkertijd - en dit is niet
belerend bedoeld, maar van een afstandje bekijkend - is dit zeker de
eerste stap, maar ook een passieve, afwachtende. Want om tot gesprek
te komen, zal een van beide partijen ook over de drempel van de ander
heen moeten stappen om binnen te komen. Met alleen wachtende,
openstaande deuren komt er nog geen gesprek tot stand.
Daar zo over nadenkend kwam er een lied van Elly en Rikkert bij mij in gedachte : “Zie Ik sta aan de deur en ik klop”, verwijzend
naar Openbaring 3 : 20 in de vertaling van de NBG51 : “Zie , Ik sta aan de deur en ik klop”. In de nu gebruikte NBV-vertaling
staat: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur
opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met
mij”. God, Jezus, klopt bij ons aan de deur en vraagt om binnen te komen.
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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’.

Startweek

Het Thema voor de startzondag dit jaar is het jaarthema van de pkn.nl : “Een goed gesprek”.
Een aansprekend thema want zonder regelmatige ontmoeting en een goed gesprek kunnen
we eigenlijk niet. Het goede gesprek heeft een ieder nodig op zijn tijd en kan inspirerend
werken. Het helpt ook om de eenzaamheid te verdrijven, een ander beter te begrijpen of
verdieping op te zoeken in het denken over zaken die er voor iemand toe doen zoals
bijvoorbeeld ook het Geloof.
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Toen dacht ik ook aan een ander
lied. “Jezus ga ons voor”.
We bidden het, zingen ervan,
lezen over navolging van Jezus.
Om echt met de ander in gesprek
te komen, is ook dit iets waar we
Jezus in kunnen volgen: bij de ander letterlijk en figuurlijk aan de deur kloppen, naar
binnengaan, samen koffiedrinken, praten, wellicht zelfs samen eten. Zelf het initiatief
daartoe te nemen.
Is dat makkelijk, zo’n eerste stap? Nee. Daar is nog meer moed voor nodig dan het
open zetten van je eigen deur. De deur van een ander kan een veel hogere drempel
hebben. Het is geen garantie dat er een echt goed gesprek uit voorkomt, maar het is
het proberen waard, toch?

Oasekerk
Vanuit die gedachte zou ik u en jullie allen heel graag uitnodigen voor de startzondag.
Voor de een kan het een gewoonte zijn om er naar toe te gaan, voor de ander kan de
drempel om (weer) naar de kerk te gaan heel hoog zijn. Natuurlijk proberen we zoveel
mogelijk ook de kerk bij u te brengen, door aan te kloppen, maar mag ik u en jullie
uitdagen om op 16 september bij ons aan te kloppen? Naar onze dienst toe te komen.
en wellicht, hopelijk, later terug te kunnen kijken op een goed gesprek.

Ds. Madelon Vroonland
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Drie dingen springen er voor mij uit. Die ga ik toelichten.
Het is (dus) geen compleet reisverslag.
1. ONTMOETINGEN
Verhalen van inwoners van Israël en van Palestina, die raken je. Uit de verhalen kwam naar voren dat sommige
Palestijnen vluchteling zijn in eigen land. Zoals Jihad, onze chauffeur. Zijn familie is slachtoffer van de Nakba (in 1948 werden
honderdduizenden Palestijnen verdreven uit hun huizen en van hun land). Hoewel hij in Israël woont, krijgt hij geen Israëlisch
paspoort. Als hij naar het buitenland wil (met een soort visum), krijgt hij een zeer strenge controle. Hij moet elk jaar toestemming
vragen of zijn vrouw bij hem mag wonen omdat zij oorspronkelijk uit Bethlehem (Palestina) komt.
Tanja Ronen. Kees had haar namens de groep uitgenodigd om in ons hotel een avond te vertellen over haar leven
in Israël. Ze streeft er naar de verschillende groepen, Joden, Palestijnen, Arabieren, Christenen in vrede te laten
samenleven en samenwerken. Dit doet ze door bijeenkomsten te organiseren. Het was een boeiende avond.
Medewerkers en bezoekers van het Sumud Story House in Bethlehem.
Ze doen aan onderwijs, vredesopbouw en dialoog. We hadden eerst een ontmoeting
met Palestijnse christenvrouwen. Ze vertelden over hun moeilijkheden maar vooral
over hoe ze volhouden en niet opgeven. Dat is trouwens ook de betekenis van Sumud.
We ontmoeten bijvoorbeeld Sylvana. Ze verloor haar ongeboren kind door Israëlisch
traangas. Toen ze later een Israëlische baby zag die van de roltrap dreigde te vallen,
heeft ze razendsnel haar wraakgevoelens verbannen en de baby behoed voor de val.
Aansluitend hadden we een rondleiding door een vluchtelingenkamp
(we waren nog steeds in Bethlehem) o.l.v. Toine van Teeffelen (Nederlandstaligegids). Behalve dat hij over het vluchtelingenkamp vertelde, vertelde hij ook over
zijn vrouw, die Palestijnse is, en hun dochter. Moeder en dochter wilden winkelen
in Jeruzalem. Bij de checkpoint was de controle zodanig onredelijk, dat de moeder
weigerde mee te werken. Moeder en dochter zijn niet naar Jeruzalem geweest.
2. WOESTIJN
Als er iemand is die het gauw te warm vindt, ben ik het wel. Ik zag er tegenop dat het in Israël behoorlijk
warm kan zijn. Meer dan 30 °C is geen uitzondering. Maar wat heb ik genoten van de woestijn.
Toen wij daar waren (Masada, in de woestijn van Judea), was het zo’n 38 °C.
Natuurlijk is dat warm, maar door de lage luchtvochtigheid (20%) is het goed uit te houden.
Ik vond het zelfs aangenaam. En dan het landschap. Wat een rust gaat er van de woestijn uit.
3. BIJBELSE PLAATSEN
Mijn verwachtingen om Bijbelse plaatsen te bezoeken en zo meer gevoel te krijgen bij wat zich daar
heeft afgespeeld, zijn helemaal uitgekomen. Het was net gaan schemeren toen we in de bus stapten
van Tel Aviv naar ons hotel in Akko, anderhalf uur verderop. Onze gids vertelde e.e.a. onderweg.
‘Daar ligt Nazareth’ Niet dat je dat kon zien want het was inmiddels donker geworden.
Maar ik dacht toen wel voor het eerst: ‘Wow, ik ben in het land van de Bijbel.’
En de vakantie was nog maar net begonnen!

Bijbelse plaatsen die we hebben bezocht, zijn o.a. :

- OASE VAN EIN GEDI. David heeft zich verstopt in de grotten van Ein Gedi want hij is gevlucht voor koning Saul. Saul trekt
zich even terug in de grotten, niet wetende dat David er ook is. David snijd ongemerkt een reep van Sauls mantel af.
Later zegt Saul tegen David: ‘Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Moge de HEER je belonen voor
wat je voor mij hebt gedaan’ (1 Sam. 23 : 20).
- JERUZALEM. Tempelplein en Westelijke Muur, Olijfberg
(met Hof van Gethsemane. ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’
Heel indrukwekkend. Hier bad Jezus in de nacht voor zijn kruisiging.
Ook werd hij hier verraden en gevangen genomen), Via Dolorosa, Heilig Grafkerk.
- BETHLEHEM. o.a. Geboortekerk.
- DODE ZEE. Er was slechts één dieptepunt (letterlijk) de Dode Zee.
De waterspiegel ligt 420 m beneden zeeniveau. Dit is het laagste punt op aarde.
Steenbok in de Oase van Ein Gedi
WOORD VAN DANK
Grote dank aan iedereen die deze ervaring/vakantie mogelijk heeft gemaakt:
Promised Lands voor het programma, David (onze gids) voor zijn enorme kennis. (‘Ik mag maar één keer per jaar op cursus
maar ga liever drie keer.’) en voor zijn toewijding, Jihad (onze chauffeur) voor zijn toewijding en voor het delen van zijn
verhaal, Madelon en Kees voor het organiseren en alle reisgenoten, inclusief fam. Boon uit Alblasserdam (We troffen elkaarin Jeruzalem, ze zijn een dag met ons opgetrokken), omdat jullie een fantastisch gezelschap waren. Aan het eind van de
vakantie resten mij ontmoetingen, woestijn en inspirerende Bijbelse plaatsen, deze drie, maar de grootste daarvan
is de warmte (in meerdere opzichten),
Pietie Mulder
FANTASTISCHE REIS
Wat was dit een fantastische reis. Op de laatste avond in Israël deden we dus een rondje ‘Wat vond je het leukst?’
Ik vind het moeilijk het hoogtepunt te bedenken. Niet omdat er geen hoogtepunten waren, nee juist omdat de reis één groot
hoogtepunt was. De reis was uitstekend georganiseerd. We hebben ontzettend veel gezien en heel veel gedaan.
Ik vond het een super fijne groep en bedank hierbij echt iedereen die bij de reis betrokken was,
Wijtze Osinga

________________________________________________________________________________________________

COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING GOUTUM - HUIZUM OOST
t.b.v. ‘Geloven in Leeuwarden’’ : Overzicht van activiteiten najaar 2018
Lezing over Martin Luther King - ‘De levenslessen van Harcourt Klinefelter’
Op donderdag 20 september (in de vredesweek) zal de heer Harcourt Klinefelter in de Agneskerk in Goutum een lezing houden
over zijn samenwerking met ds. Martin Luther King. Rond begin april dit jaar is er een interview met hem uitgezonden.
Datum :
Tijd :
Plaats :
Meer informatie :

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, tot 22 uur.
Agneskerk, Buorren 23, Goutum.
dreudec@gmail.com of gerard.rinsma@hetnet

Serie Bibliodrama - ‘Vorm van speels en dramatiserend omgaan met bijbelverhalen’
- HET KARMELGEBERGTE. Kerk bezocht die herinnert aan Elia.
- HET MEER VAN GALILEA. We hadden o.a. een ‘dienst’ op het meer. Niet met een preek maar juist
met stilte. Zo kon iedereen met zijn eigen gedachten de geschiedenis die bij het Meer hoort, overdenken.
- NAZARETH. We hebben de ‘Basiliek van de Aankondiging’ bezocht (Aankondiging van de geboorte van
Jezus). Later gaan we naar een uitzichtpunt waar we Nazareth van boven zien. Nauwelijks voor te stellen dat
in Jezus’ tijd Nazareth maar 400 inwoners had. Daar komt het gezegde vandaan; ’Kan uit Nazareth iets goeds komen?’.

Uitzicht vanaf de Berg van de Afgrond

- NAZARETH VILLAGE. Nagebouwd dorp uit de 1e eeuw.
- KANA. Kerk bezocht die herinnert aan de bruiloft te Kana
waar Jezus water in wijn veranderde.
- BERG VAN DE ZALIGSPREKINGEN.
- KAPERNAÜM. Hier hadden we Avondmaal aan het Meer van Galilea.
- HAZOR. Archeologische plaats. Verwoest door Josua. Het westelijke
deel werd herbouwd door koning Salomo, het oostelijk deel door koning
Achab. Kees mocht hier de rondleiding verzorgen want onze gids (David)
had hier nog maar één keer cursus over gehad. Kees wist er meer van.
- DE BERG HERMON. is o.a. bekend van Psalm 42.
Deze berg zagen we in de verte.

- EÉN VAN DE BRONNEN VAN DE JORDAAN.
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In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven. Het thema is ‘Het leven van Jakob’. In oktober gaat het
Bibliodrama over ‘vertrekken’. In november over ‘onderweg’ en in december over ‘’het huis van Laban’. Minimum aantal
deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, 0f 058 - 280 13 87.
Datum :
Tijd :
Plaats :
Aanmelden :
Meer informatie :

DINSDAG 2 OKTOBER, DINSDAG 6 NOVEMBER EN DINSDAG 4 DECEMBER 2018
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
De Oase, Weideflora 142.
Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87.
dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

Golem-voorstelling - ‘Muzikale vertelvoorstelling met zwijgende filmbeelden’
Op zaterdag 10 november 2018 wordt in de Oase de Golem-voorstelling gegeven. In de voorstelling ‘De Golem’ combineert
Trio Wilde Eend op bijzondere wijze zwijgende filmbeelden, muziek en verteltheater.
Datum :
Tijd :
Plaats :
Meer informatie :

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018
Inloop vanaf 19,00 uur, aanvang 19.30 uur.
De Oase, Weideflora 142.
dreudec@gmail.com of gerard.rinsma@hetnet.nl
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