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DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART, DENK NIET ZWART-WIT,

In een tijd waarin wordt gesproken over de individualisering van de samenleving en de verruwing ervan, is mij de afgelopen
weken opgevallen hoe die bewegingen ook de kerk binnengedrongen zijn. Een voorbeeld is de discussie om de Nashvilleverklaring. Van een document waar je het mee eens en oneens kunt zijn, belandde het geheel eromheen in een wij-zij-verhaal.
“Wij vinden dat iedereen welkom moet zijn, dus zij zien het verkeerd”. Waarbij de “wij” de “zij” een beperkte blik verwijt, maar dat
tegelijkertijd zelf ook uitvoert door die “zij” af te wijzen-wat verder gaat dan aangeven dat je het niet eens bent met hun verklaring.
Helaas is dit niet het enige voorbeeld dat gegeven kan worden. Waar nieuwe mogelijkheden in beeld komen, nieuwe
perspectieven ook, lijkt het wel alsof er automatisch groepen ontstaan: de vernieuwers die strijden voor meer ruimte, de middengroep die meebeweegt op het heden en de groep die best open staat voor vernieuwing, maar dat niet ten koste wil laten gaan van
het oude, vertrouwde. Niet omdat het oud en vertrouwd is, maar om wat het voor hen betekent. Misschien wel net zoveel als
vernieuwing betekent voor de vernieuwers … Het gesprek daarover aangaan is waardevol. Maar wat mij benauwt is dat in deze
tijd het gevoel op kan komen, dat je meteen ook moet kiezen: ben je voor het een of voor het ander. En als je voor het een bent,
dan ben je dus automatisch tegen het ander. En als jij voor iets anders kiest dan waar ik waarde aan hecht, dan ben je dus tegen
mij. Enzovoorts. “Wie niet met mij is, is tegen mij” om Matteüs 12:30 aan te halen.
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En ergens kan het natuurlijk goed zijn om een keuze te maken. Pappen en nathouden
leidt vaak tot nog meer ongemakkelijkheid. Kijk maar naar de reacties op de aanpassing van de kerkorde als het gaat om huwelijken: met een aanhangsel wordt een
onmogelijke positie ingenomen, waar zowel de Gereformeerde Bond (die het verschil
wil laten bestaan) als de progressievere PKN-stromingen (die geen onderscheid
meer willen tussen zegenen en inzegenen) niet blij mee zijn …
Verschillen zijn er, ook in onze
gemeente. Bij de enquêtes van
van vorig jaar bleken bijvoorbeeld
de diversiteit in liedvoorkeur en
kerkmuziek. We geloven samen,
maar wel ieder op een eigen
manier. De een leest, bidt en
zingt in het Nederlands, de
ander in het Fries, de een luistert
het liefst naar het orgel, de ander
naar de piano. En dan zijn er
natuurlijk nog vele inhoudelijke
verschillen.
De hoop die ik op deze plaats wil uitspreken, is dat de individualisering en verruwing
die we om ons heen kunnen waarnemen niet al te sterk onze gemeente zal
binnendringen. Verschillen zijn er, gelukkig, maar mag het toch zo zijn dat we niet in
een “wie niet met mij is, is tegen mij” belanden. Want wie tot daar komt, leest niet het
hele vers van Matteüs 12;30: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij
samenbrengt, drijft uiteen” Laten we toch vooral gericht blijven op het samenbrengen,
het samenkomen, het in gesprek gaan over verschillen, zonder het accepteren van
de eigen mening door anderen als uitgangspunt te nemen. Laten we laten zien dat
het anders kan. Laten we niet wit, zwart of zwart-wit denken, maar openstaan voor de
ander, denkend in de kleur van ons hart.
Ds. Madelon Vroonland
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INTERVIEW JANNY & KEES DE DREU
Op een avond glibberen we over hard geworden sneeuw naar de Keizerskroon voor een
interview. Gelukkig is het paadje naar het huis van Janny en Kees sneeuwvrij gemaakt en
worden we warm ontvangen met een kopje thee en cupcake.
Janny heeft een hele mooie jeugd gehad in het dorpje Gaast vlakbij Makkum. Ze heeft 1 broer. Na de lagere
school ging ze naar de Mulo in Workum. Er heen fietsend langs de zeedijk. Op 12-jarige leeftijd verhuisde ze naar
Bolsward en ging toen daar naar de Mulo. In Bolsward heeft ze ook een fijne tijd gehad. Ze kerkten met het gezin in de
Hervormde Kerk, afwisselend in de Broerekerk (later afgebrand) en de Martinikerk. Daar was Janny ook al actief in de cantorij
en in het jeugdwerk.
Kees is geboren op Walcheren. Toen hij 5 jaar was verhuisde het gezin van een arbeidershuisje naar een fruitteeltbedrijf en
Kees heeft daar tot 1980 gewoon. In de buik van zijn moeder heeft hij de watersnoodramp meegemaakt. Het huis in Nieuw– en
Sint Joosland is niet onder water geweest, maar Arnemuiden waar ze kerkten stond wel gedeeltelijk onder water.
Twee gebeurtenissen hebben toe invloed gehad op dat gebied en dat heeft Kees in zijn jeugd wel meegekregen: Bij de watersnoodramp zijn een oudoom en tante van Kees met een dochter van twaalf jaar verdronken, maar ook in de Tweede Wereldoorlog
is een groot gebied onder water gezet. Na de lagere school ging Kees naar de HBS te Middelburg. Daarna heeft hij op de
administratie van een groothandel in bouwmaterialen in Middelburg gewerkt.
In juni 1980 solliciteert hij bij Nes Ammim in Israël en werd daar aangenomen als administrateur. Nes Ammim is een
internationale christelijke nederzetting in het noorden van Israël, gesteund door kerken in o.a. Nederland. In eerste instantie
bedoeld om de verhouding tussen joden en christenen te verbeteren door de dialoog. Nes Ammim werd min of meer opgezet in
de vorm van een kibboets. Daar moesten allerlei werkzaamheden worden verricht zoals in de rozenkassen, avocado’s, guesthouse, eetzaal, créche enzovoort. Daarnaast werden diverse ontmoetingen en lezingen georganiseerd om de joodse religie en
cultuur beter te leren kennen en ook van Arabische kant (zowel moslims als christenen) werden diverse mensen uitgenodigd.
Janny ging na de Mulo naar de kleuterkweek in Leeuwarden, eerst in de Margaretha de Heerstraat daarna in de Egelantierstraat.
Na haar studie werd ze kleuterleidster in Bolsward en vervolgens hoofdleidster van een kleuterschool in Burgum. De kleuterschool was eerst gevestigd in een oud gebouwtje. Er werd een nieuwe school gebouwd, die diende als modelschool waarbij de
kleuterschool en lagere school in één gebouw zaten. Janny liet zich bijscholen zodat ze ook les kon geven op de basisschool.
In Burgum had ze bij de cantorij goed contact met de dirigent en haar broer en een collega. Zij waren veel met Israël bezig.
Janny was daar een keer op vakantie geweest. Zij had daar vier weken in een kibboets geholpen bij de perenoogst. Op een
middag werd ook Nes Ammim bezocht. Dat is Janny bijgebleven. Altijd heeft Janny al iets met ontwikkelingshulp willen doen.
In 1979 heeft ze toen het besluit genomen om naar Nes Ammim te gaan en heeft zij daar gesolliciteerd en werd ook aangenomen
Ze deed daar een ’Werk en informatiejaar’: dat is werken gecombineerd met een studie.
Hebreeuws was ook een onderdeel van die studie. Veelvuldig kwam de vraag naar voren
“Hoe heeft de Holocaust plaats kunnen vinden in een christelijk Europa?” Daardoor ontstond
Janny’s interesse in haar eigen christelijke wortels en besloot zij een theologiestudie te gaan
doen. Terug in Nederland heeft ze de opleiding voor godsdienstleraar in de Grote Kerkstraat
gevolgd bij de toen nog de Noordelijke Leergangen. Bij terugkomst in Nederland werd Janny
hoofdleidster van kleuterschool ‘Boartlik Begjin’ in Huizum en ging in Leeuwarden wonen in
de wijk Bilgaard.
Na een noodkreet van een vriendin om een opleiding van een dove Arabische jongen te
financieren, gaf Janny een diapresentatie in Burgum en organiseerde een collecte.
Deze jongen werd ook gesteund door Nes Ammim, maar de financiële bijdragen waren niet
voldoende. Het geld werd vervolgens naar Israël overgemaakt. Bij haar volgende bezoek aan
Nes Ammim informeerde ze of de collecte wel goed terecht was gekomen en kwam zo in
contact met de administrateur aldaar, Kees dus!

Janny & Kees de Dreu

In 1984 zijn ze in Nederland getrouwd in Middelburg en in de Grote Kerk in Leeuwarden (Simon Schoon heeft hen getrouwd).
Ze zijn in Israël gaan wonen en hebben daar 2 dochters gekregen. Nadat Janny een hernia kreeg zijn ze weer terug naar
Nederland gegaan, waar Janny geopereerd is en goed hersteld.
Omdat Janny ontwikkelingswerk (N.A. viel onder ontwikkelingswerk afspraak met de Nederlandse regering) had gedaan en
vanuit Leeuwarden was verhuisd naar Nes Ammim, was de gemeente bij terugkomst verplicht je weer te accepteren in hun
gemeente ook wat huisvesting betreft. Dit ook omdat er eerst weer werk gezocht moest worden.
Dat werd een huis aan het Raaigras. Hier werd hun zoon geboren. Later zijn ze verhuisd naar de Keizerskroon.
(vervolg pagina 3)
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Wat is je beroep?
Kees is administrateur en heeft nu een eigen kantoor in Terwispel. Janny is met pensioen, maar past op de kleinkinderen en doet
veel kerkenwerk. Ze is 5 jaar geleden gestopt met peuteronderwijs. Daarvoor was zij hoofdleidster van een kleuterschool en heeft
ook nog veel invalwerk op de basisschool gedaan, waarbij de onderbouw haar voorkeur had.
Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen worden?
Kees is altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis, Kerk en Israël, maar zou daar niet zo een beroep in willen hebben.
Bij Nes Ammim is hij ook met het leerhuis bezig geweest, in combinatie met de administratie was dat heel leuk. Cursusleider of
reisleider lijkt hem ook wel leuk. De combinatie is vooral aantrekkelijk. Janny is tevreden met haar beroep. Ze was altijd
geïnteresseerd in kinderen en de omgang met mensen. Maar ook in de hulpverlening was ze actief; als begeleider bij Welzijn
maakte ze buitenlandse gezinnen wegwijs in de maatschappij en ondersteunde zij moeders met de opvoeding van de kinderen.
Nu is ze in de diaconie op dat vlak bezig.
Wat wil je graag nog een keer doen in je leven?
Kees en Janny willen zolang het kan nog reizen maken. Daarbij denken ze aan bestemmingen zoals Zuid-Afrika, China of
IJsland.
Welke rol speelt het geloof in je leven?
Geloof speelt een bepalende rol, het is van wezenlijk belang. Anders waren Kees en Janny ook niet naar Nes Ammim gegaan.
Ze hebben 12 jaar een gespreksgroep gehad over Joodse achtergronden van de bijbel. Je rolt het kerkwerk in, maar de
geloofsbeleving is het uitgangspunt. Het geloof is de drive in het leven.
Wat heb je met de kerk van Huizum-Oost?
In 1987 zijn ze hier komen wonen. Ze hadden zowel een link met de Dorpskerk als met de Oase. De kinderen voelden zich meer
thuis in de Oase.
Voor als je belijdenis hebt gedaan. Welke Bijbeltekst heb je gekozen en waarom?
Kees kreeg een aantal teksten en koos daaruit de tekst uit Petrus 3:15. Janny had als tekst Psalm 121:8. “De Heer zal uw ingang
en uitgang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.” Een tekst uit een preek die Kees is bijgebleven komt uit Jesaja 30, daarin
staat dat je de stem achter je hoort: “Dit is de weg, wandel daarop.” De dominee had daar in de preek een aantal vragen over en
dat heeft hem erg geboeid.
Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen interviewen?
Kees: “Bent U niet teleurgesteld in de mens?” Janny heeft moeite met de ongelijkheid in de wereld. Er zitten veel kinderen in
vluchtelingenkampen. Waarom heeft dat zo gemoeten met het Joodse volk?
Hoe vaak/wanneer lees je in de Bijbel?
Elke dag bij het avondeten. Als ze met zijn tweeën op reis gaan nemen ze altijd een Bijbel mee.
Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft?
Kees: “Veel heeft mijn aandacht: De situatie rondom Israël, de Nederlandse samenleving, de verruwing in de samenleving.”
Janny’s interesse ligt vooral op politiek gebied en dan met name bij zorg en onderwijs (prestatiedrang en vereenzaming)
Waar ben je bang voor?
Janny: Zorgelijk dat er naar verhouding veel ouderen zijn, er komen weinig jongeren bij in de kerk.
Heb je een levensmotto?
Janny: “Maak van elke dag wat moois. Geniet van de mooie dingen van het leven.” Kees: “Probeer evenwicht te vinden in je
leven.”
Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?
Kees: “Samen met Janny ergens 2 weken heen en van plaats naar plaats. Fietsen, want Janny kan niet meer zo goed wandelen
na de operatie aan haar knieën.
Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn?
“We hopen dat we nog lang en gezond zo door kunnen gaan.”

Wie bewonder je en waarom?
Janny bewondert Angela Merkel. Janny heeft haar van heel dichtbij gezien bij de viering van 25 jaar val van de muur. Ook bij de
Kirchentage heeft ze haar gezien. Ze blijft heel gewoon. Kees: bewondert Barack Obama. Hij heeft hem samen met Angela Merkel op het platform bij de ‘Brandenburger Tor’ gezien. Hij heeft heel wat bereikt wat door Trump wordt afgebroken.

Janny en Kees, bedankt dat we jullie mochten interviewen.
Janny Fokkema en Edwin van der Wal
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EINDRAPPORTAGE
VRAGENLIJSTEN WIJKAVONDEN
SAMENVATTING
Op 3 december heeft de Wijkkerkenraad (WK) in haar vergadering de analyse van werkgroep 3 besproken. Een dertigtal reacties
uit de wijkavond waren voorzien van een advies. De WK heeft deze adviezen besproken en er een standpunt aan gekoppeld.
Deze eindrapportage geeft daarvan aan de hand van zes categorieën een samenvatting.

A. Algemeen
Iemand bepleit meer kunst in de kerk te plaatsen, terwijl een ander juist minder kunstuitingen wil hanteren. Een derde geeft aan
bij kunstuitingen de beamer te gebruiken. De WK onderschrijft het gebruik van kunst ter ondersteuning van de overdenking en
vindt dat voldoende. Gebruik van een beamer of projectieschermen is daarbij een goed middel.

B. Liturgie
Sommigen stellen stiltemomenten op prijs als erom wordt gevraagd of stellen voor dit beter in de liturgie aan te geven.
De WK is van mening dat dit wel gebeurt en ook in de liturgie wordt vermeld. Aangegeven wordt de wenselijkheid om vaker de
geloofsbelijdenis te hanteren. De WK onderschrijft dit als het gaat om kerkelijke hoogtijdagen. Daarbij hebben de bekende versies
de voorkeur. Dat kan een uitgesproken of een gezongen geloofsbelijdenis zijn. In zekere zin geldt dat ook voor de Tien Woorden.
Het uitspreken van een eigen gebed door de lector wordt niet wenselijk geacht. De WK heeft afspraken gemaakt over de auteur
van het gebed en vindt dat het uitgangspunt. Eens per maand het avondmaal vieren al of niet met de cantorij wordt door de WK
niet overgenomen. Over de frequentie zijn afspraken gemaakt.

Het houden van z.g. themadiensten wordt ondersteund. In de zomermaanden gebeurt dat al. Dit kan gebeuren met de
medewerking van gemeenteleden. Een en ander moet wel in overleg met de predikant plaatsvinden. Het gebruik van gedichten
uit het liedboek gebeurt af en toe al. Het is goed dit als aanvulling op de schriftlezing te doen. Iemand vindt dat gastpredikanten in
kennis moeten worden gesteld van de bij ons gangbare liturgie. Hier kan worden opgemerkt dat dit gebeurt. Wel is de WK van
mening dat ook gastpredikanten een zekere vrijheid mogen hebben.
Sommigen zijn van mening dat niet te vaak een z.g. Thomas-viering moet worden gehouden. Los van de vraag wat men onder
‘vaak’ verstaat, is de WK van oordeel dat zo het nu gaat, goed is. Over het houden van ‘opa en oma’-diensten is de WK van
mening dat het creëren van doelgroepen geen goed idee is, Het betrekken van jongeren bij de voorbereiding van diensten wordt
overgenomen als dat mogelijk blijkt. Het inwinnen van informatie elders over jeugddiensten wordt niet ondersteund.

C. Kerkmuziek
Het onderdrukken van rumoer voor de aanvang van de kerkdienst door eerder te beginnen met orgel- of pianospel wordt
betwijfeld. Wel zou het stiltemoment na het aansteken van de paaskaars in overleg met de lector iets kunnen worden verlengd.
Over de frequentie van optreden van onze cantorij zijn afspraken gemaakt. Het lijkt de WK niet goed dit uit te breiden. Het spelen
van een blijde melodie bij het slotlied wordt door de kerkenraad geïnterpreteerd als na de zegen. De WK is van mening dat dit de
verantwoordelijkheid van de organist cq pianospeler is. Het laten zingen van een passend en bekend ‘Johannes de Heer’ lied bij
de preek is de verantwoordelijkheid van de predikant. Dit soort liederen zijn overigens niet vreemd in de Oase. Over het vaker
houden van gezongen responsies b.v. bij het smeekgebed is het standpunt van de WK dat dit niet hoeft. Het af en toe zingen van
een nieuw lied wordt onderschreven voor zover dat niet nu al gebeurt. Dit kan voorafgaand of tijdens de dienst.
Beide komen voor. Meer nieuwe liederen lijkt niet nodig. Het lijkt de WK niet goed een discussie te starten over het gebruik van
het orgel of de piano. Smaken verschillen nu eenmaal. Sommige kerkmusici gebruiken beide en dat wordt toegejuicht. Het vaker
organiseren van muzikale medewerking neemt de WK niet over. Daar waar nuttig regelt de predikant het al. Het vaker laten
zingen van een Fries lied lijkt niet nodig. Onze predikant heeft hierin haar verantwoordelijkheid en doet dat regelmatig. Een
muzikaal intermezzo na het stiltemoment wordt al gegeven, zij het de ene keer wat korter dan de andere. Dit is ook afhankelijk
van de kerkmusicus. Het aantrekken van een gospelgroep of een koortje wordt niet overgenomen, omdat de voorkeur wordt
gegeven aan onze cantorij. Dit geldt ook voor een muziekgroepje. Af en toe worden hiervoor wel eigen mensen ingeschakeld.
Het invoeren van meer muziek tijdens een dienst wordt niet overgenomen.

D. Kerk zijn
Er is behoefte aan een plek om ter herdenking een lichtje aan te kunnen steken. De WK stemt hiermee in en denkt aan een plek
bij het gedachtenispaneel in de kerkzaal. Daarom zal dit idee nader worden uitgewerkt. Gepleit wordt voor meer variatie bij het
inroosteren van gastpredikanten b.v. qua leeftijd en Friese diensten. De WK is het daar mee eens en heeft al voorstellen gedaan
aan onze preekregelaar. Omdat het rooster voor 2019 al klaar is, zal het niet eerder dan in 2020 kunnen worden gerealiseerd.
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E. Organisatie
Gevraagd wordt naar de openbaarheid van kerkenraadsvergaderingen. De kerkorde schrijft voor dat in principe deze vergaderingen niet openbaar zijn. Wel kan men op verzoek vooraf een punt inbrengen en bij de behandeling aanwezig zijn. Meer bekendheid hieraan geven, lijkt ons niet nodig. Over het beleidsplan wordt opgemerkt dat dit niet te veel idealen moet nastreven.
De WK vindt dat dit niet het geval is. Iedere vier jaar moet het beleidsplan worden getoetst. Zo nodig worden wijzigingen aangebracht. Het plan formuleert ons gemeente-zijn als basis voor ons werk en geeft de accenten aan zonder vermelding van niet haalbare doelstellingen.

F. Diversen
Meerdere reacties geven aan dat men het zo wel goed vindt. Dat stemt de WK tevreden. Aanpassing van de aanvangstijd
gedurende de winter naar 10 uur wordt voorgesteld. De WK voelt hier niets voor, temeer daar de discussie over het hanteren van
de zomer- en/of wintertijd op europees niveau nog loopt. Gevraagd wordt naar meer koffieochtenden. Normaal gebeurt dat één
maal per maand en gedurende de zomer twee maal Dit lijkt de WK voldoende.

Ate K. Damstra

UITNODIGING WIJKAVOND
De eerste van de twee jaarlijkse wijkavonden in 2019
zal worden gehouden op

WOENSDAG 13 MAART A.S.
na afloop van de vesper in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid. Het programma zal bestaan uit de gebruikelijke
uitwisseling van informatie vanuit de wijkkerkenraad en het beantwoorden van vragen uit de wijkgemeente. Daarnaast zal er
ruimte zijn voor een ontspannen spelmoment. Het programma biedt bovendien gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.
Wij nodigen u daarom van harte uit om niet alleen om 19.30 uur de vesper mee te vieren, maar ook om daarna om
ongeveer 20.15 uur elkaar in de Vijverzaal te ontmoeten.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Bovendien zullen een hapje en een drankje niet ontbreken.
Mocht u autovervoer wensen, dan kunt u tijdig contact opnemen met de coördinator hiervoor :

Dhr. Y. ten Cate - Telefoon 280 44 01

LIET 40 DAGEN TIID 2019

KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN
OASE - WEIDEFLORA 142

Wij rikke sa heech nei mear en tefolle,
wij klamme ús fêst oan ryk en nij.
Wij hawwe it drok mei winskjen en wollen,
wij drave hast ús doel foarbij. Op ferhaal.
Wij kinne de krêft yn ússels net fine,
fernimme hoe wif ús foutten gean.
Wy rinne yn ’t tsjuster en taaste as blinen
nei hâldfest, nei ljocht yn ’us bestean.
Wij fiele de honger as kramp yn’e mage,
Us tonge as lear, de lippen skraal.
Wij kinne de holle sa heech net mear drage.
Wij binne tenein. Bring ús op ferhaal.

Liet út Hertslach, lieten om it út te sjongen.
Tekst: Margryt Poortstra
Musyk : Jan de Jong

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:

* Woensdagmorgen 6 maart 2019 (bingo)
* Woensdagmorgen 3 april 2019
* Woensdagmorgen 1 mei 2019
Contact : Janny de Dreu. Tel.: 280 13 87
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Lezing over het wezen van de kerk
- Prof. Dr. Edward van ‘t Slot In 1932 hield Dietrich Bonhoeffer in Berlijn een serie colleges over het wezen van de kerk.
De omstandigheden in Berlijn in 1932 waren anders dan nu, maar ook in veel opzichten
vergelijkbaar: ook daar was kerk en kerkgang niet langer vanzelfsprekend, kerkmensen
leken een bepaald slag mensen die niet uit alle lagen van de bevolking kwamen; sommige
bevolkingsgroepen keerden zich ook van de kerk af.
Hij vroeg zich af hoe de kerk daar iets in kon betekenen. Tegen heel veel kerkzaken keek
hij onbevangen aan, en hij stelde er scherpe vragen bij: vragen die ons vandaag ook nog
kunnen prikkelen En dat alles vanuit een diepe hartstocht: de kerk is te
belangrijk om je niet voor haar in te zetten. Edward van ‘t Slot publiceerde
hierover een boek: De levende kerk.
In de lezing besteedt hij aandacht aan de betekenis van Bonhoeffer voor
de kerk hier en nu.

Datum :
Tijd :
Plaats :
Toegang :
Informatie :

Dinsdag 5 maart 2019
19.30 uur
Kerkelijk Centrum ‘Oase’. Weideflora 142
Gratis
dreudec@gmail.com

Prof. Dr. Edward van ‘t Slot

_______________________________________________________________________________________________________

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

KERKDIENSTEN:
Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum
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Ds. M.E. Vroonland
* Friese dienst
Ds. M.E. Vroonland
* Viering Heilig Avondmaal
Ds. M.E. Vroonland
* Biddag
Ds. R. Praamsma, Easterein
Ds S.N. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum
Ds. D.G. Posthuma, Burgum
Ds. P. Dijkstra, Grou
Ds. M.E. Vroonland
* waarschijnlijk dienst in Aldlânstate,
exacte datum volgt op uitnodiging.
Ds. M.E. Vroonland
* Dienst in Erasmus
Ds. M.E. Vroonland
* Palmzondag
Ds. M.E. Vroonland
* Witte Donderdag, viering HA
Ds. M.E. Vroonland
* Goede Vrijdag
Ds. M.E. Vroonland
* Stille Zaterdag, m.m.v. de Cantorij
Ds. M.E. Vroonland
* Eerste Paasdag, m.m.v. de Cantorij
6

22 MAART 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’.

