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   Zo.  14 april    9.30 uur Ds. M.E. Vroonland              *  Palmzondag, m.m.v.  

                        projectkinderkoor 

   Do. 18  april         19.30 uur   Ds. M.E. Vroonland   * Witte Donderdag, viering HA 

   Vr.  19  april   19.30 uur  Ds. M.E. Vroonland                 * Goede Vrijdag 

   Za.  20  april  19.30 uur  Ds. M.E. Vroonland                 * Stille Zaterdag m.m.v. kwartet 

   Zo.  21  april            9.30 uur   Ds  M.E. Vroonland         * Eerste Paasdag, belijdenis en 

                   doop m.m.v. Cantorij          

   Zo.  28  april            9.30 uur Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden              

   Zo.    5   mei             9.30 uur Ds. M.E. Vroonland 

   Zo.  19   mei             9.30 uur Ds. M.E. Vroonland   * Viering HA 

   Zo.  26   mei            9.30 uur Ds. J. Bakker, Stiens                                       

   Do.  30   mei            9.30 uur   Ds. H. Klein Ikkink, Drachten   * Dienst in Erasmus 

   Zo.    2   juni           9.30 uur Ds. M.E. Vroonland  * Palmzondag 

   Zo.    9   juni            9.30 uur   Ds. M.E. Vroonland   * Witte Donderdag, viering HA 

    

      KERKDIENSTEN: 

    Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 
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  PEASKEMOARN 

  De krêft fan leafde is net stoarn, sa witte wij op Peaskemoarn. 

  Dwers troch de nacht fan it bestean wol hij, dy’t opstie, mei ús gean. 

 

  Dy’t sels de wei, de wierheit wie, kaam op foar wa’t de macht net hie. 

  Hij hat in earm om stumpers slein en holp de lamme wer oerein. 

 

  En hjoed, mei syn ferrizenis, befrijt hij elk dy’t finzen is  

yn skuld en bangens, want foargoed jout hij ús minsken hoop en moed. 

Wij kinne ‘t libben sa wer oan. ‘t Ferhaal fan dizze minskesoan  

  helpt ús om sels ek op te stean en op syn wegen troch te gean. 

Liet út Hertslach, lieten om it út te sjongen. 

Tekst: Margryt Poortstra 

Musyk : Geart van der Heide 
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Nog even en dan is het zover: Pasen. Het feest van de opstanding en het nieuwe begin. In de afgelopen 

weken hebben we er met elkaar naar toe geleefd. Bij de bloemschikkingen was het de rode draad. Iedere 

dag komen we er een stukje dichterbij. Het is iets om naar uit te kijken. We kunnen er naar snakken, zo’n 

nieuw begin. Een nieuw begin na een donkere tijd. Een nieuw begin dat een einde maak aan een donkere 

tijd. Een donkere tijd in de wereld - met aanslagen in buiten– én binnenland, vliegtuigongelukken en  

natuurrampen. Een donkere tijd wellicht ook in ons eigen leven. Doordat ziekte ons gezin binnendrong,  

 of zelfs de dood.  

 

 Of omdat we er steeds weer aan herinnerd worden … Dan kan zo’n                                                               

 dag als Eerste Paasdag, als symbool van nieuw begin, een puntje 

 in de toekomst zijn om naar toe te leven, naar uit te kijken.    

 Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat het een gevoel geeft  van een 

doorstart … Wordt na Eerste 

Paasdag alles anders? Wat heb 

ik daar vorig jaar van gemerkt? 

Gaat de wereld niet gewoon  

door, zoals in de afgelopen  

weken? Misschien wel ja. 

Maar toch … er is wel iets veranderd. Pasen wil ons aan het denken 

zetten dat er een nieuw begin mogelijk is. Dat de toekomst mogelijk 

gemaakt is. Door wat er toen gebeurde, voor ons mensen nu. En ja, 

dat klinkt jaar in jaar uit. En nee, “derde Paasdag” is niet ineens heel 

anders dan een willekeurige andere dag. Maar het is wel zo dat we 

ons er weer bewust van mogen worden. Hoe donker de wereld ook 

lijkt, hoe donker ons eigen leven kan zijn, er komt uiteindelijk weer 

een “en toch” … 

 

En toch is er toekomst mogelijk, dankzij Hem, dankzij Pasen. En toch 

breekt het licht uiteindelijk door. Deze boodschap mogen we uitdelen. 

Aan die boodschap worden we herinnerd met Pasen. Door de  

woorden die klinken, door de bloemen die we zien. Zoals narcissen, 

met hun trompetten om de boodschap te verspreiden. Om het nieuwe  

begin aan te kondigen. Maar ook in de dienst zullen we tekenen zien 

van een nieuw begin, door belijdenis en doop. Wat een bijzondere 

Pasen wordt dat: nieuw leven dat aan God wordt toevertrouwd en de 

belijdenis dat God er was, is en zal zijn, door alles heen! 

 

                                                          Ds. Madelon Vroonland 

Een nieuw begin! 

Palm 

Zondag 



                               VERSLAG WIJKAVOND 13 MAART 

 
De bezoekers van de goed bezochte vesper in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid trotseerden regen en harde 

wind en ruim 40 daarvan waren in de Vijverzaal aanwezig om de wijkavond bij te wonen. 

 

In het eerste deel van de avond werd informatie doorgegeven over zaken die de wijkkerkenraad momenteel bezig houdt.   

Begonnen werd met het voorstellen van de nieuwe notulist van de wijkkerkenraad mevrouw Sietske Jasper-Osinga. Niet iedereen 

kende haar en daar is nu iets aan gedaan. Daarna informeerde de voorzitter de aanwezigen over de voortdurende behoefte aan 

ambtsdragers. De bezetting is tot nu toe redelijk, maar er is wel een tekort aan  

ouderlingen. Nu er binnenkort een ouderling-kerkrentmeester  vertrekt, moet 

het College van Kerkrentmeesters daarin voorzien, temeer omdat dit de  

vertegenwoordiging in de Algemene kerkenraad beïnvloedt.  

 

In het College van Diakenen moet worden gezocht naar een nieuwe penning- 

meester en zo blijven mutaties ons bezig houden. Dit alles was voor de wijk- 

kerkenraad de reden om zich te bezinnen op een andere structuur van het wijk- 

werk. De informatieavond in januari met een vertegenwoordiger van de PKN  

uit Stiens kan hierbij een hulpmiddel zijn. De bezinning van de wijkkerkenraad, eerst in klein verband en later breder, moet   

uitmonden in wat wij noemen de Visie 2020. Bovendien hanteert de wijkkerkenraad een schema van aftreden dat in 2021 en 2022          

actueel wordt en laat zien dat in die jaren meerdere ambtsdragers niet (direct) herkiesbaar zijn. Er is dus werk aan de winkel.  

 

       De werkgroep Pastoraat is tijdelijk uitgebreid om inhoud te geven aan een aantal zaken die  

       om uitwerking en realisatie vragen. Ook het nu vier jaar lopende bezoekproject moest worden  

       opgepoetst, wat inmiddels is gebeurd. In de kerk is een gedachtenistafel geplaatst, waar  

       kerkbezoekers een lichtje of kaars aansteken. Gemeld kon worden dat ds. Endre Kondor uit  

       Vaida binnenkort drie maanden in Nederland verblijft voor nascholing. Met hem zal worden 

       overlegd om hem in de Oase bij een kerkdienst te betrekken, mogelijk met Pinksteren. 

       Gewezen werd op de noodzaak van onze contacten met de zustergemeente daar. 

        

       Ook werd nog iets gezegd over de seizoenstart in september. Ds. Vroonland deelde mee    

       dat zij zitting heeft genomen in het moderamen van de Algemene Kerkenraad nu Huizum- 

       West geen predikant heeft en de kerkorde verplicht dat een predikant daarvan deel  moet 

       uitmaken. Hierna werden enkele vragen van de aanwezigen beantwoord en deed de heer  

    de Dreu een oproep om suggesties voor de commissie Vorming en Toerusting aan te  

    leveren. 

                           

Na de pauze, die goed werd voorzien van hapjes en drankjes, leidde de heer Elgersma een plaatsnamenquiz in. De aanwezigen 

moesten daarvoor in de benen. Gedurende deze geanimeerde chaos moesten 30 vragen worden beantwoord en het leverde  

uiteindelijk een winnaar op. Voor de nummers 1, 2 en 3 waren prijsjes beschikbaar. De nazit duurde tot 22.00 uur waarop deze 

avond door de voorzitter werd afgesloten met een dankwoord. Er kan worden terug gezien op een zeer geslaagde en ontspannen 

wijkavond. 

                 A.K. Damstra, voorzitter. 
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Voortdurende behoefte aan . . . 

    Ds. Endre Kondor 

                                  

                                KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN 

                                             OASE - WEIDEFLORA 142 

 

  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. Er is 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 vanaf april tot en met augustus zijn: 

 

      *  Woensdagmorgen     3 april 2019  *  Woensdagmorgen      3 juli 2019                                                                  
     *  Woensdagmorgen     1 mei 2019      *  Woensdagmorgen    17 juli 2019                                                         
     *  Woensdagmorgen     5 juni 2019          *  Woensdagmorgen      7 augustus 2019                                     
 *  Woensdagmorgen   19 juni 2019       *  Woensdagmorgen    21 augustus 2019                                                                                                                                 

     

 Oase 

Contact : Janny  de Dreu. Tel.: 280 13 87       

                                 VANUIT DE BLOEMENGROEP 
 

Kerst is voor ons gevoel nog maar net voorbij en dan is de bloemengroei al weer bezig met de symbolische bloemschikkingen 

voor de 40-dagentijd en Pasen … Mooi en zinvol om te doen. Onze bloemengroep bestaat uit 6 mensen (of eigenlijk 7 mensen, 

want Kor Reitsma is ook altijd erg betrokken bij onze werkzaamheden) en dat zijn Tine Reitsma, Margo Ozinga, Ettje Posthuma, 

Janny Fokkema, Hessel Boersma en Helma Feenstra. 

 

Bij toerbeurt zorgen we er voor dat er ‘s zondags een mooi boeket bloemen in de kerk staat en dat deze na afloop van de  

dienst bij een gemeentelid wordt gebracht, die wel een bemoediging en wat aandacht verdient (dit laatste wordt bepaald door  

de diaconie) De landelijke PKN geeft sinds kort een digitale brochure uit met richtlijnen voor de bloemschikkingen. Deze keer  

hebben we wel een idee hieruit overgenomen, maar hebben het verder toch naar eigen inzicht uitgewerkt. In overleg met onze  

wijkpredikant ds. Madelon Vroonland hebben we besloten ons deze 40-dagentijd en Pasen aan het landelijke thema te houden  

de lezingen uit het oecumenisch leesrooster daarbij te gebruiken. De symbolische bloemschikkingen die daar bij gemaakt zijn  

en nog worden, vormen zo een aanvulling en een verdieping van de lezingen en de overdenking. 
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    Drie witte bloemen 

   verwijzend naar . . . 

Luister naar de stem die klinkt in je hart 

Je hoeft niet vast te houden en met woorden te beschrijven  

wat in stilte bewaard kan blijven 

Weet dat een nieuw begin mogelijk is.  

Zoek je kracht uit naam van Gods liefde. 

 

                                                               PALMPASENKOOR OP 14 APRIL      

 Helma Feenstra 

Vorig jaar werkte voor het eerst een kinderprojectkoor mee aan de dienst van 

Palmzondag. De kinderen vonden het leuk, de gemeente vond het leuk en  

wij als organisatie zeker ook! Daarom hebben we bedacht om ook dit jaar  

dit project te doen! Tjeerd Kramer en Arjen Nauta zullen het wederom  

begeleiden. 

 

Dit keer oefenen we 1 keer: op vrijdag 12 april, in de Vijverzaal van de  

Oase. Om 14.30 uur beginnen we eerst met wat drinken en wat lekkers,  

daarna gaan we oefenen. Doen jullie weer mee? 

 

Opgeven kan bij ds. Vroonland :  

                                         ds.vroonland@kpnmail.nl. 

 

Graag tot 12 april! 

Palmzondag 
Kinderprojectkoor 

 14 april 2019 

Het thema is deze keer :   

                               Een nieuw begin 

In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van Pasen, het feest van 

een nieuw begin. Door de liefde van God leren we dat we steeds weer 

een nieuwe start kunnen maken. De kleden en meestal ook de bloemen 

zijn deze tijd paars (bezinning, inkeer en stilte)  

 

Met Pasen zal het  wit zijn (feestelijk, rein wit en een nieuw begin) . 

Als basis van de symbolische schikking hebben we gekozen voor oud en 

dood riet, dat als een soort stam rond een glas met daarin water  

bevestigd is. Riet dat als het bloeit buigzaam is en meebeweegt, maar dat 

nog steeds sterk en aanwezig is als het is uitgebloeid en er dood uitziet.  

 

Als teken van trouw en een nieuw begin hebben we er een krans van 

klimop bovenop gelegd. De stam zal langzaam maar zeker groen worden, 

totdat het oude riet met Pasen helemaal bedekt is.  

Iedere zondag wordt de schikking passend gemaakt bij de lezingen uit de Bijbel. De bijgaande foto is gemaakt op de 2e zondag 

en dan zien we drie witte bloemen verwijzend naar de drie leerlingen Jacobus, Johannes en Petrus die met Jezus de berg op 

gaan en ook als verwijzing naar de ontmoeting van Mozes, Elia en Jezus. 


