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  In het Adventsproject van de kindernevendienst staan vier voorouders van Jezus centraal:  Juda, Obed, David en Josia. 
     We gaan in de komende weken dus terugkijken, naar wie Jezus voor gingen. Net zoals we de laatste zondag voor de  
     Adventsweken terugkeken op wie ons zijn voorgegaan. Mensen van wie we afscheid moesten nemen. Mensen die we  
     voorgoed meenemen in onze gedachten, harten en herinneringen . . .  In de komende weken zullen we ook in de media  
     weer talloze terugblikken op het afgelopen jaar zien. Maar daarna komt de jaarlijkse omslag: Wat brengt het komende jaar     
     ons? Wat zal de toekomst ons brengen?  
 
     De toekomst, met alles wat daaraan vooraf is gegaan? Met al wie ons daarin zijn 
     voorgegaan? Zoiets zullen we ook zien in de komende weken in de diensten.  
     We kijken eerst ver terug: naar Juda en de zegen die hij mee kreeg. Dan naar Obed,  
     naar David en Josia. En dan … dan komt het Kind. Het Kind waar zo lang naar is  
     uitgekeken. Waar zo lang op is gewacht. Al wie Hem zijn voorgegaan, alle beloften  
     die zij kregen, alles valt samen in dat ene moment. Maar dan … blijft het daar dan bij?  
     Of maken we ook in de kerk een omslag? Naar de toekomst na Kerst? Als het niet  
     alleen maar bij verwachten blijft, maar er een boodschap gekomen is dát Hij  
     gekomen is naar deze wereld.  
 
     En dat wij eigenlijk, als degenen die naar Hem heten, Zijn nageslacht zijn. Mensen die leven in lijn met Zijn gedachten, met                                                                                             
     zijn dromen, hoop, boodschap voor deze wereld. Hoe geven we daar handen en voeten aan in 2020? Hoe brengen we Zijn     
     Woord de toekomst in? In de kerk, waarin we zoeken naar een mozaiëk voor de toekomst? En in onze eigen levens?  
     Staan we daar in deze dagen vóór de Kerst al bij stil? En daarna? 
            
                                                                                                                                        Ds. Madelon Vroonland 

    __________________________________________________________________         
                                
                                   

                                  

 
   
      

      ‘Volg de ster!’  
      Dat is dit jaar het thema waarmee we vanaf 1 december op weg zijn naar Kerst.  
      Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de  
      pasgeboren koning. Iedere zondag staat daarbij een van  
      de voorouders van Jezus centraal die Matteüs aan het  
      begin van zijn evangelie noemt.  
 
      In de kerk komt een sterrenslinger te hangen en we  
      zullen alle zondagen het projectlied zingen. In de nevendienst  
      gaan we een boekje maken waar we deze zondagen uit zullen  
      werken. En dan … wordt het 24 december.  
   
      Om 19.00 uur begint de Kinderkerstnachtdienst!  
      In deze dienst sluiten we het project af.  
      De kinderen zullen samen het verhaal gaan 
      vertellen, afgewisseld met kerstliederen.  
      
      Hoe? Dat zie je de 24ste!  
      Kom je ook, als herder, koning, engel, Jozef of Maria?  
      En ja, er is na afloop ook weer chocolademelk met een kerstkransje.  
      Graag tot 1, 8, 15, 22 en 24 december!            
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  Oktober 2018 kwam op mijn Facebook het volgende bericht voorbij: ‘Schrijf een nieuwe tekst voor een eeuwenoud      

    lied’. Het was een wedstrijd ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van ‘Stille nacht, Heilige nacht’ en  

    georganiseerd door KRO-NCRV en Museum Catharijneconvent.  

 

    Ik had zin om mee te doen en dus ging ik aan de slag. In gedachten probeerde ik van alles uit, zoals ‘Waar wil ik naar toe  

    werken? Wat rijmt op …? Zijn er alternatieven? Kom ik uit met het aantal lettergrepen?’ Je begint natuurlijk met 1 regel.  

    Ongeveer elke dag kwam er een regel bij.  

     

    Toen ik in mijn hoofd de tekst af had, heb ik het uitgetypt en met de  

    volgende begeleidende tekst naar de jury gestuurd: ’ik hou ervan om  

    creatief bezig te zijn en deze kant, tekstschrijven had ik nog niet                                                                                                                                                                  

    uitgeprobeerd. Maar ik had er direct zin in toen ik er over las.  

    Een moeilijkheid is dat alles al een keer is gezegd, wat kan ik daar  

    aan toevoegen? Het antwoord: mijn eigen gedachtes. Als ik kerkelijke  

    liederen zing, zijn het altijd de gedachtes van een ander n.l. de schrijver  

    van dát lied, waar ik mij overigens meestal wel in kan vinden. Maar nu  

    doet zich de gelegenheid voor om mijn gedachtes onder woorden  

    te brengen.’ Tot zover mijn tekst voor de jury. 

 

    Ik heb niet gewonnen. Dat is natuurlijk jammer, je doet niet voor niks mee aan een wedstrijd. Toch heb ik een paar mooie  

    beloningen gekregen. De mooiste beloning is dat ik mijn gedachtes heb kunnen verwoorden. Ik voel me thuis in de tekst.  

    Bovendien vond onze dominee de tekst zo mooi dat ze vroeg of het op de liturgie mocht. Én het Groot Evangelisatiekoor       

    heeft het geschikt gemaakt voor uitvoering. Ze gaan het 1 december 2019 zingen in het Lichtpunt en 2e Kerstdag 2019  

    in de Grote Kerk. 

                                               

                                             Ik heb het met mijn hart geschreven.  

                                  Ik hoop dat jullie het met je hart zingen. 

 

         1. Vader, u bent zo ver weg. 

       Hoe ik ook zoek en wat ik ook zeg. 

       De leegte, de stilte. Is dit mijn bestaan?    

    Wijs mij de weg die ik verder zal gaan.   

       De weg van uw liefdevol woord.                 2. In stille nacht zegt iemand mij: 

       ‘k Hoop dat mijn beê wordt verhoord.   ‘Ik was er al voor dat jij 

               zocht en dwaalde en mij niet vond. 

           ‘k ben de God van het verbond: 

        3. Hij die troost, hij die redt.    ik zend je Jezus, mijn zoon 

   Zoek en vind hem in gebed.    Opdat je niet eenzaam woon’. 

   Als je hem aanroept dan is hij nabij.     

       Pak zijn hand en ga aan zijn zij. 

       Hoor mij, ik maak bekend:                                                                  

       verwacht hem, dat is Advent’.                                                           Pietie Mulder   

200 jaar 

Deelnemer : Pietie Mulder 
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                                                 U wordt van harte uitgenodigd  

                                  voor de jaarlijkse kerstmaaltijd van de Diaconie. 

               Het is een middag met verhalen, gedichten, liederen, onderlinge gesprekken en natuurlijk lekkere dingen. 

 

 

 

                                   

 

 

                                                                           

                                                                          

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

     De Collecte is dit jaar voor Camping Polemonium (= de Jacobsladder), een camping in Opende die gratis kampeerplekken            

           heeft voor mensen die een vakantie niet kunnen betalen, all-in; dus inclusief kampeerbenodigdheden, eten, vervoer. 

                              Een week waarna de kinderen op school kunnen vertellen dat ze ook op vakantie zijn geweest. 

                         De initiatiefnemer, Appie Wijma, doet dat met giften en met ‘Vrienden van de Camping Polemonium’ :                  

 

                                                                               NL37 RBRB 0827 8359 73                 

                                                t.a.v. A. Wijma o.v.v. Camping Polemonium 

 

                                 De Diaconie Leeuwarden-Huizum steunt graag dit mooie initiatief. 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                  

                                             U kunt zich voor deze middag opgeven bij :  
                                                          

                                                        Hannie van Beilen : Tel: 288 48 48 / hannievb@gmail.com 

                                                          * U mag haar natuurlijk ook aanspreken in de Kurioskerk. 

 

                                  Hilda van der Meulen : Tel: 288 13 76 (na 18.00 uur) / vandermeulen.hilda@gmail.com 

                                                          * U mag haar natuurlijk ook aanspreken in de Oase Kerk. 

 

                Dinsdag 17 december 2019  -  Oase Kerk  -  15.30 uur -  inloop vanaf 15.00 uur 

                                  

  DIACONIE 
Kerstmaaltijd 

Appie Wijma 
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                 Vaida is onze zustergemeente in Roemenië. Al gedurende vele jaren steunen we haar.  
               Eerst via de werkgroep Roemenië en nu via de Diaconie Leeuwarden-Huizum. We doen dat via projecten.  
 
        
       STUDIEFONDS : Ouders van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan en 
       daarvoor moeten reizen, worden ondersteund met reisgeld.  
 
       BELIJDENIS : Bij belijdenis krijgen de nieuwe belijdende leden een bijbels dagboek.  
       Tijdens Palmzondag hebben 6 jongeren belijdenis gedaan.  
 
       WARM ETEN PROJECT : 30 kinderen krijgen dagelijks een warme maaltijd,  
       die ze anders waarschijnlijk niet of onregelmatig zouden krijgen.  
 
       ZORGPROJECT : Mensen die door ziekte of anderszins financiële steun nodig hebben. 

 
      HAPPY BABY SERVICE  : Als er een baby wordt geboren krijgen de jonge ouders    
        ondersteuning. 
 

      MEDICIJNEN : Medicijnen zijn in Roemenië erg duur; de diaconie stuurt daarom geregeld een pakket.       
        
 
       Met twee collecten per jaar en donateurs probeert de Diaconie praktische hulp in Vaida te bieden. Het geld komt goed  
       terecht, want geregeld gaan ‘vrienden van Vaida’ langs. Zo zijn ds. Kondor (vanwege studie) en zijn vrouw afgelopen zomer           
       in Leeuwarden geweest en ze hebben gesproken met leden van de Diaconie. U kunt ook een extra bijdrage geven via : 

                     

                                                       NL31 INGB 0000 8493 76 
                                                        t.n.v. Diaconie Leeuwarden-Huizum 
                                                         o.v.v. Roemenië 
 
       Spaart u mee voor het goede doel? Plastic doppen, postzegels, munten, ansichtkaarten, lege cartridges,  
       oude mobiele telefoons brengen nog veel geld op, waarmee allerlei ZWO-projecten worden gesteund. 
       Achter in de kerk staan verzameldozen. De voedselbank Leeuwarden is blij met de producten die ze met regelmaat uit de       
       Oase krijgen. Het gaat om houdbare producten. Mocht u het teveel gesleep vinden, dan kunt u ook geld in het busje doen.  
       Een van de diakenen koopt daarvoor dan producten. 

                        

                            ‘Mozaïek voor de toekomst’  

        Hoe vormen we een kleurrijke en krachtige toekomstbestendige organisatie? Hoe ziet de organisatie van alle  
   vrijwilligersactiviteiten ook in de toekomst er uit, passend bij de gemeente die we willen zijn? Dat waren de vragen  
                      waar we ons als gemeente over mochten buigen tijdens de wijk-avond op 6 november j.l. 
 
        Na een inspirerende Vesper over de overdracht van taken van Koning David aan Salamo, werden de ongeveer  
        60 aanwezigen getrakteerd op een heerlijk kopje koffie of thee met koek. Nadat de voorzitter ons welkom had geheten  
        en een aantal mededelingen had gedaan, was het de beurt aan de ‘Werkgroep Mozaïek voor de Toekomst’ om de  
        aanwezigen in dit thema mee te nemen. Om de vraag helder te krijgen nam ds. Madelon Vroonland ons mee in een  
        aantal cijfers over onze gemeente. Helaas liet de techniek ons wat in de steek, maar desondanks kwam het beeld  
        duidelijk naar voren: wat gebeurt er veel in onze gemeente en wat zijn er veel mensen actief! Maar ook, wat gebeurt  
        er als de heel actieve groep in de categorie 75+ weg valt? Want heel veel van onze vrijwilligers vallen in die leeftijds-  
        categorie. Dat wil niet zeggen dat de andere leeftijdscategorieën niets doen. Als je naar de percentages van de  
        vrijwilligers per leeftijdscategorie kijkt, is de verdeling ineens veel evenwichtiger. 
 
     Vervolgens gingen we in groepjes bij elkaar zitten en werden aan het werk gezet met 4 vragen: 
             
            1.  Wat roept de inleiding bij u op?   
 2.  Hoe blijven we ons verbonden voelen in onze gemeente en wat zou voor u kunnen helpen? 
 3.  Is er nog een activiteit in onze gemeente die u mist? Wilt u daarin ook zelf meedenken om   
          te kijken of deze activiteit passend en realiseerbaar is?   
 4.  Heeft u suggesties voor de werkgroep die uit uw gesprek aan tafel komen? 
 
       Er ontstonden al snel levendige gesprekken. De Werkgroep heeft goede suggesties en adviezen gekregen.  
       We gaan hier weer verder mee aan de slag.  
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            ALLEGEARRE : 

  Wat hat Maria oan ús jûn, en yn har hert bewarre? 

   SOLO :   

   “God hat yn my de minske fûn, dy ‘t mem wurdt troch syn trou-ferbûn. 

              De ingel hat in teken jûn, doe koe in wûnder barre.” 

 

             ALLEGEARRE :   

             Werom gie hja út Nazaret, sa iensum en beskromme?  

              SOLO : 

    Hoe moai song doe Elisabet in seine oer har as gebed:                                                   

    “O mem fan Him, ik leau `t hast net, dat Jo hjir by my komme.” 

   

    ALLEGEARRE :  

    Wat hat Maria tsjin ús sein, oer `t bern fan har begeren? 

              SOLO : 

             “De hoeders kamen gau oerein en binne doe nei ‘t berntsje tein, 

               wylst `t Eare oan God’ as in refrein noch gûnze yn har earen. 

 

    ALLEGEARRE :  

    Wat liet song Simeon doe bliid mei `t berntsje op`e earmen? 

     SOLO : 

      “Lit, Hear, jo feint gean op jo tiid, mei frede yn `t hert en sûnder striid. 

      Jo leafde, as de wrâld sa wiid, hat him oer ús ûntferme!” 

 

     ALLEGEARRE : 

    En wat ferhelle hja ús noch fan doe`t Er meigong letter? 

     SOLO : 

      “Doe `t wy Him misten op dy tocht, doe sei er:” Ha jim om my socht?” 

      De dingen fan myn Heit die `k rjocht; jim wisten dochs wol better!” 

 

     ALLEGEARRE : 

     Wa hearde ea fan sa neiby, Gods wurd oer Jezus berte? 

     SOLO : 

     Maria, mem fan `t wurd sa nij, dat giet net oan ús ear foarby 

    fan wat hja hearde en op`e nij bewarre yn it herte. 

 

                                  Tekst: Muus Jacobse.  Oersetting: Lyske Boersma  -  Meldij: Jaap Mettau  -  Ut “Tuskentiden”. 

                                                                  

                                     

 
  De Diaconie Leeuwarden-Huizum is ook actief in groter verband. Zo is ze vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform- 

    Leeuwarden (DPL) en in het regionale samenwerkingsverband Zending en Werelddiaconaat  (ZWO). 

    Het DPL is een samenwerkingsverband van diaconieën van de Leeuwarder kerken.  

    Zo hoef je niet allemaal het wiel uit te vinden en zo kun je beter overleggen met de  

    plaatselijke instanties. Ook onderlinge informatie-uitwisseling is belangrijk.  

     

    Een concreet onderdeel is het project EENZAAMHEID, dat ook in onze wijk is opgezet.                  
    Ook daarvoor zoeken we een vrijwilliger.                                                                                     

 

    ZWO is een verband dat samen projecten ondersteunt, bijv. het project RWANDA,  

    waarover herhaaldelijk is gepubliceerd en waarvoor we driemaal per jaar collecteren.  

    Onze vertegenwoordigers hebben jarenlang zitting gehad in beide verbanden en daarom is de Diaconie op zoek naar  

    vervangers. Dat hoeven geen diakenen te zijn (die doen al zo veel werk), ook een gemeentelid kan de Diaconie  

    vertegenwoordigen. Er zijn ongeveer zes vergaderingen per jaar. Daarnaast houdt u schriftelijk contact met de Diaconie.  

    Voelt u er iets voor, neem dan vrijblijvend contact op : 

 

  *  Rieks Timmerman (rieks.timmerman@chello.nl) / 058 - 288 31 17 voor DPL. 

   *  Janny de Dreu (dreudec@gmail.com) / 058 - 280 13 87 voor ZWO. 

   *  Goff Spoelstra (gl.spoelstra@gmail.com) / 058 - 288 25 08 voor andere info Diaconie. 
                    (We willen er ook nog graag een diaken bij) 



    

   Zo.     1  december     9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland            * 1e Advent, viering HA, KND 

   Zo.     8  december     9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland            * 2e Advent, KND 

   Vr.    13  december  15.00 uur  Ds. M.E. Vroonland           * Viering in Erasmus 

   Zo.   15  december      9.30 uur Ds. A. Terlouw, Dronrijp      * 3e Advent, KND 

   Zo.   22  december     9.30 uur Ds. J.D. Kraan, Burgum       * 4e Advent, KND 

   Di.   24  december    19.00 uur  Ds. M.E. Vroonland            * Kinderkerstnachtdienst 

   Wo   25  december    9.30 uur Ds. M.E. Vroonland            * Eerste Kerstdag, KND 

   Zo.   29  december    9.30 uur Ds. G. Wessels, Stiens         

   Di.    31  december  19.30 uur Ds. M.E. Vroonland              * Oudjaarsdienst 

   Zo.     5  januari        9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland              * KND 

   Zo.   12  januari     9.30 uur        Ds. E. van ‘t Slot, Zwolle 

   Zo.   19  januari    9.30 uur  Ds. G. Wessels, Stiens        * KND 

   Zo.   26  januari    9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland              * Viering HA m.m.v. Pniëls-kerkkoor 

   Zo      2  februari    9.30 uur Ds. M.E. Vroonland              * Doopdienst  Joost v.d. Wal - KND 

   Zo.     9  februari    9.30 uur  Ds. E. Urban, Zwolle          

   Zo    16  februari     9.30 uur Ds. H. Post-Knol, Dronrijp   * KND 

   Zo    23  februari     9.30 uur Ds. M.E. Vroonland 

    

   * Diensten: (HA = Heilig Avondmaal / KND = Kindernevendienst)            

             KERKDIENSTEN: 

                  Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

7 FEBRUARI 2020 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 

Predikant 

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’. 
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       In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. 
       In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem         
      daarbij vooral om ‘dwarse verhalen’, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een     
      nieuwe manier kunt bekijken dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt   
      en die je aan het denken zetten. 

        Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug.  
      De Barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de  
      weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze  
      missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes,  
      teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop     
      en liefde. 
 

       In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. 
       De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk  
      in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’. 
 

    
      
       *  Aanmelden bij Kees de Dreu : dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87 
         *  Meer informatie : dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com 
 

           

 

 Voorstelling van Kees Posthumus 

     

   Kees Posthumus 


