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Als we kijken naar het kerkelijk seizoen, valt mij ieder jaar weer op hoe we vanaf het startweekend als het ware op een sneltrein
stappen die doordendert tot aan Pasen, waarna de trein gaat afremmen tot aan Pinksteren, waarna een lange stop volgt, tot aan
het volgende startweekend. In de periode september tot en met Pasen gebeurt er van alles: veel vergaderwerk, eetcafé’s,
koffiemorgens, vorming en toerustingsactiviteiten, ontmoetingsavonden, enzovoorts, enzovoorts.
Na Pasen begint het avondwerk iets af te nemen: eerst worden een aantal dingen ingehaald die vanwege Pasen even uitgesteld
zijn, maar daarna neemt het avondwerk vlug af. De caravans en boten worden uit de stalling gehaald, vakantieplannen worden
gemaakt, koffers gepakt, het kerkenwerk lijkt tot stilstand te komen. Als het gaat om het hoge tempo tussen startweekend en
Pasen klopt dat deels: er ontstaat meer ruimte in vele agenda’s. Tegelijkertijd gaan andere dingen door: er zijn meer koffiemorgens in de zomer (twee keer per maand) en er komt voor mij ook meer ruimte voor pastorale bezoeken. Ook ontstaat ruimte
voor een nieuwe zomerserie qua diensten. Dit keer gaan we iedere week aan de slag met een ‘onmogelijke tekst’: een Bijbeltekst
die velen normaliter snel zouden overslaan. Vanwege de saaiheid,
de gruwelijkheid, de onbekendheid, de ongemakkelijkheid…
We gaan het deze zomer niet uit de weg, maar juist aan! Dus over
het algemeen gaat het werk in de kerk door, maar op een andere
manier …
Dat is de praktische kant van kerk in de zomer. Maar er zit ook een
andere kant aan. Want we vieren op 9 juni Pinksteren. Gods Geest is
naar ons toegekomen, Gods Geest gaat met ons mee, het leven
door. Een deel van u zal dit vieren in de kerk. Een deel zal er thuis
aan denken. En weer een ander deel op vakantie.

Gave van Gods Geest
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Maar wat zegt het u, op vakantie? Wat zegt het u, in de zomer, thuis? Wanneer
veel (kerkelijke) activiteiten stilliggen, wanneer andere leuke dingen, bijvoorbeeld op
vakantie, op ons pad komen, dan kan het ook zo lopen dat er minder tijd, minder
aandacht komt voor het bezig zijn met kerk en geloof.
Juist in de weken die volgen op Pinksteren, gek genoeg. Óf het is juist zo dat er
meer ruimte voor komt, omdat er in het eigen leven meer rust ontstaat, door die
zomerperiode, waarin we zelf even kunnen afremmen…

Of u nu thuisblijft of op vakantie gaat, ik denk dat we vanuit deze gedachten allen
iets mee kunnen nemen, de zomer tegemoet. Een nadenkertje, een opdracht
wellicht zelfs, een vraag in ieder geval: op welke manier ben ik juist in deze zomer,
in de weken na Pinksteren waardoor ik als begeesterd mens leven mag, bezig met
mijn persoonlijk geloof? Maak ik er juist nu extra ruimte en tijd voor vrij?
Om te voorkomen dat ook mijn geloof zogezegd met vakantie gaat?

Ds. Madelon Vroonland
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Vanavond zijn we op bezoek aan de Kalmoes waar Jan en Ellie Koerts wonen.
In de woonkamer valt de vitrinekast op met kristal, glas en een mooi schilderij van Jan Kooistra.
Jan is opgegroeid aan de Badweg in de oude boerderij van Kingma tegenover de ijsbaan en het
zwembad. Het had niet veel gescheeld of de boerderij was vroeger al verloren gegaan, toen Jan
en zijn zus met lucifers aan het spelen waren. Het hooi was hierdoor in brand gevlogen. Jan is de op één na oudste van 3 zussen
en 1 broer. Ze kerkten vroeger in de Schranskerk en later ook in de Parkkerk. In laatstgenoemde kerk is zijn zus nog getrouwd.
Jan heeft de Christelijke LTS gedaan aan de Cornelis Trooststraat. Na zijn opleiding is hij timmerman bij Jorritsma geweest.
Toevallig is dit bedrijf nu de Albert Heijn, op steenworp afstand van de oude boerderij, aan het verbouwen. Ook als Jan andere
talenten had gehad, had hij voor het beroep timmerman gekozen.
Ellie is in Groningen geboren. Haar vader werkte bij het spoor en het gezin moest daardoor al snel verhuizen naar Venlo.
Toen Ellie 9 jaar oud was, zijn ze naar Leeuwarden verhuisd. Haar moeder kwam hier ook vandaan. Eerst woonden ze aan de
Sportlaan, daarna betrokken ze een huis aan de Spreeuwenstraat. Op de MULO heeft Ellie het type-examen gehaald. Dat kwam
heel goed van pas bij haar baan in de drukkerij in de Wybrand de Geeststraat. Ze typte daar de stencils waarvan clubbladen
konden worden gedrukt. Ellie was een vriendin van een zus van Jan. Ze ging ook met het gezin Koerts mee op vakantie naar
Gaasterland en zo hebben ze elkaar leren kennen. Nadat ze getrouwd waren en ze zwanger werd van haar eerste zoon, is ze
gestopt met werken. Een paar jaar later kregen ze nog een zoon. Toen de kinderen naar school gingen, is Ellie in de kantine van
de Dienst Reiniging van de Gemeente Leeuwarden gaan werken. Veel vuilnismannen hebben jarenlang een bakje koffie gekregen.
Als Ellie het talent had, zou ze graag gaan schilderen. Het lijkt haar zo mooi als je goed kunt schilderen, Ellie doet wel aan
Hindeloopen schilderen, maar denkt niet het talent te hebben om goed te kunnen schilderen. Jan maakt ook schilderijen, maar op
een speciale manier. Hij bewerkt foto’s op de computer en laat die vervolgens afdrukken. Boven hun bank hangen 2 fraaie
exemplaren. Jan en Ellie hebben zich altijd ingezet als vrijwilliger. Zo zijn ze
30 jaar actief geweest bij de atletiekvereniging waar hun zoon hardliep.
Geloof speelt een belangrijke rol in hun leven. Jan heeft echter wel moeite met
alle ellende in de wereld, waarom kan God dat niet stoppen? Dat zou ook een
vraag kunnen zijn die hij God zou willen stellen, maar je krijgt er geen antwoord
op. Voor Ellie geeft het geloof vastigheid, dat het niet allemaal zo vrijblijvend is
in het leven. Jan en Ellie hebben samen belijdenis gedaan in de Salvatorkerk.
Hier kerkten ze voordat ze naar het Aldlân verhuisden. In de Salvatorkerk heeft
Jan in een koor gezeten en daarvoor nog in de Koepelkerk in de commissie
Jan & Ellie
van beheer. Ellie deed de kindernevendienst. 25 jaar geleden voelden ze zich
welkom in de Oase, toen ze in deze wijk kwamen wonen. Hier is Jan diaken
geweest en was onder andere verantwoordelijk voor het vakantiehuisje in Drenthe. Momenteel is hij samen met Ellie af en toe
koster en helpen bij het Eetcafé. Ook doet Jan het tuinonderhoud rondom de kerk.
Op de vraag of er iets in het nieuws je bezighoudt, antwoord Ellie: “Politiek heb ik weinig verstand van, ze beloven van alles.
Armoede en oorlogen dat is erg dat mensen altijd moeten knokken. Overal over de wereld. Het wordt steeds erger.” Daar ergert
ze zich wel aan. Ellie’s vraagt aan God zou kunnen zijn: “Waarom het zo lang duurt, het einde van de wereld. We wachten er al
eeuwen op. Zijn we daar nu al in aanbeland met al die oorlogen nu.” Voor de toekomst hebben Jan en Ellie geen grootse
plannen. Ze zijn tevreden zo. “Een beetje doorrommelen” zegt Ellie. Dit past ook wel bij hun levensmotto: “Niet te veel plannen,
je ziet op de dag zelf wel hoe het loopt.”
Ze nemen beide deel aan een loopgroepje bij Tigra: Ellie traint 1 x in de zaal en 1 x per week gaan Jan en Ellie samen met het
groepje een uur lopen en dan onderweg oefeningen doen. Daarnaast gaat Jan een keer per week biljarten in het Nijlân. Op de
vraag of ze ergens bang voor zijn, antwoord Jan dat hij nergens bang voor is. Hij is wel iets banger geworden om op de ladder te
klimmen; hij is namelijk een keer gevallen met de ladder. Ellie is bang voor spinnen, maar niet voor muizen, ook niet toen er een
keer ‘s nachts een muis over het gezicht van Jan heen liep. Later hebben ze die gevangen met een deken en buiten los gelaten.
Ellie is wel banger geworden in het verkeer. “Het wordt steeds drukker en sneller. Je wordt links en rechts ingehaald.”
Natuurlijk komt de vraag over onhebbelijkheden weer aan de orde. Jan denkt er niet een te hebben. Ellie wil nog wel eens uit haar
slof schieten. “Dan ben ik een opgelopen standje.” Hun favoriete vakantie willen ze het liefst dicht bij thuis. Een caravan huren en
dan lekker fietsen en wandelen. Vroeger samen zwemmen, maar tegenwoordig is alleen Ellie regelmatig in het zwembad te vinden.
Soms zitten ze bij de zus van Jan in de caravan in Zorgvliet.
Heb je een wens voor de toekomst?
Jan wil wel weer beter horen en Ellie hoopt dat ze een beetje goede conditie houdt.
Wie bewonder je en waarom?
Jan bewondert zijn vrouw. Ze doet alles voor hem. Ellie bewondert mensen die zich inzetten voor vluchtelingen.
Dat ze dat aandurven om die mensen te helpen, ook al spreken ze de taal niet.
(Vervolg pagina 3)
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Wat zijn jullie hobby’s?
Jan houdt van vissen. Toen hij werkte deed hij dat vaker, om te ontspannen van het werk. Zoals eerder genoemd foto’s
bewerken op de computer en dan laten afdrukken. Ellie maakt legpuzzels, puzzels, kaarten, borduren, glas en kristal verzamelen.

Jan en Ellie bedankt dat we jullie mochten interviewen!

Janny Fokkema en Edwin van der Wal
____________________________________________________________________________________________

O HEAR, OP DE EARSTE PINKSTERSNEIN
O Hear, op de earste Pinkstersnein.
O Hear op de earste Pinkstersnein ha Jo de Geast op minsken lein.
Jo stimme kaam mei hillich fjoer yn alle talen oer.
Sis oan ús ear it goede wurd, dat yn ús hert beharke wurdt
en delgiet as in swiete wyn de lichte sinnen yn.
Lit Arabier en Joad en Gryk de fakkel fiere fan Jo ryk;
dat alleman jo wurd en died yn eigen taal ferstiet.

O Fleach fan wyn oer hús en hurd, Fjoer dat foar elk in tonge wurdt,
jou ús, fan eigen wurd ûnwis, jo wurd, dat ivich is.
O God die op het Pinsterfeest,
Muus Jacobse (1909-1972). - Liet 84 út it lieteboek

Voor in de agenda : 14/15 september

GEWIJZIGD BANKREKENINGNUMMER !!!
Enige tijd geleden is bekengemaakt dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in het
bankrekeningnummer van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
Het oude bankrekeningnummer (NL06 FVLB 6995 4244 72) is vervangen door :

NL05 RABO 0373 7229 23
Tot op heden wordt door sommige gemeenteleden nog steeds gebruik gemaakt van het
oude bankrekeningnummer, bijvoorbeeld als gevolg van een automatische incasso.
Echter, binnenkort stopt de overstapservice!!!.
Gelieve met ingang van heden het bankrekeningnummer te wijzigen.

Alvast hartelijk dank namens de kerkrentmeesters
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Onder de titel ‘Profetisch preken’ hield op maandag 18 maart 2019 Dr. Kees van Ekris, predikant te Zeist, voor het Nederlandstalige Bonhoeffer Werkgezelschap een inleiding over zijn proefschrift. Vooraf stelde hij aan een paar aanwezigen de vraag:
‘Hoe zou je met de recente situatie op Urk om gaan als je daar predikant zou zijn? Je hebt als predikant dan wel een uitdaging
hoe hiermee om te gaan ten overstaan van je eigen kerkelijke gemeente.’ Dat was vooraf een vrij actuele vraag.
In dit hoofdgedeelte van zijn onderzoek analyseert Van Ekris onder meer preken van Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King jr.
en Desmond Tutu. In de inleiding besprak hij een paar preken die Dietrich Bonhoeffer heeft gehouden. We bespraken eerst naar
een preek van 6 november 1932, de eerste zondag na Hervormingsdag. De tekst daarbij was Openbaringen 2: 4-7. In de preek
stelde de jonge (26 jarige) Bonhoeffer zich erg kritisch op ten aanzien van de Duitse protestantse kerk van dat moment.
Als mokerslagen herhaalde hij een aantal keren de tekst: “Maar ik heb tegen u…” Let wel: dit is vlak voordat Hitler eind januari
1933 aan de macht kwam en het denken van de Deutsche Christen vierde al hoogtij.

Martin Luther King jr.

Dietrich Bonhoeffer

Desmond Tutu

Vervolgens bespraken we een preek van Bonhoeffer die hij op 8 juli 1934 in Londen (toen zijn standplaats) heeft gehouden met
als tekst Lukas 13: 1-5. Ook de datum van deze preek is veelzeggend: één week na het neerslaan van de Röhm-putsch in
Duitsland! Ook in deze preek was het kenmerkend hoe Bonhoeffer indirect verwijst naar de recente gebeurtenissen en er voor
waarschuwt daarbij niet de sensatie te volgen, maar de juiste vragen erbij te stellen en het antwoord van de Here Jezus goed te
verstaan. Jezus wijst de sensatiezucht scherp af en doet een oproep om je te bekeren, opdat je niet hetzelfde overkomt als de
situaties die in de tekst in Lukas worden genoemd.
Waarom verhaal ik dit alles nu? Omdat terwijl wij in een van de gebouwen van de
Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Utrecht (gelegen in het centrum
van Utrecht, achter het Catharijneconvent) deze preken zaten te bespreken er boven
ons hoofd een helikopter rondvloog. Wij sloegen daar verder geen acht op. Tegen
12.00 uur kreeg een van ons een telefonische oproep, waarbij hij de zaal even verliet.
Nadat hij was teruggekomen kwam een aantal minuten later de conciërge hem ophalen
en toen vertelde de conciërge aan ons wat er op dat moment aan de hand was, namelijk
dat een paar kilometer naar het westen toe de aanslag op de tram had plaatsgevonden.
Hoe dicht je er dan ook bij zit, je weet dan feitelijk van niets. We kregen te horen dat we
op dat moment het gebouw niet mochten verlaten. In de middagpauze probeerden we
via de smartphones de op zich verwarrende nieuwsberichten te volgen. Het verdere
verloop van die dag kan ik heel kort samenvatten.
Terwijl aan het begin van de middag de helikopter nog bleef rondvliegen vervolgden
wij na de middagpauze ons programma. Wel kregen de discussies een ander, diepgaan
der karakter. Om 15.00 uur sloten wij af en vertrokken. Samen met een paar anderen
liep ik door een erg stil centrum van Utrecht naar het treinstation, waar we ‘gewoon’ de trein konden nemen. Op weg naar huis
hoor je dan de verdere details van het gebeuren van de aanslag en je denkt dan ook na over het voor mij toch wel wat bijzondere
dat we als Bonhoeffer Werkgezelschap spraken over ‘Profetisch preken’, terwijl de actualiteit zich op dat moment vrij dichtbij
afspeelde.
Het was voor mijzelf dan ook erg aansprekend en ook wel op het voorafgaande mooi aansluitend dat op zondag 24 maart j.l.
ds. S.N. Cnossen-Hoekzema over dezelfde tekst uit Lukas 13: 1-5 preekte en ook begon met de actualiteit van die week (dus ook
de aanslag in Utrecht benoemde) en vervolgens in grote lijnen dezelfde analyse maakte die Bonhoeffer in 1934 maakte. Ook al
behoef ik zelf geen preken of overdenkingen op te stellen, horen doe ik er regelmatig.
Mede daardoor was ik bijzonder getroffen door het concrete gebeuren op die dag van 18 maart 2019 in Utrecht.
Bij deze wil ik deze bijzondere ervaringen met jullie delen.

Kees de Dreu
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Help ons u te helpen!

Pastoraat

Zoals u wellicht eerder in Geandewei hebt gelezen, is er een avond geweest over de organisatie van het pastoraat met een gastpreker vanuit de Protestantse Gemeente Stiens. Een van de dingen die ons daarbij opviel, is de overgang van aanbodgestuurd
naar vraaggericht werken: niet langer is het uitgangspunt bezoek aan te bieden, maar er wordt langzamerhand overgeschakeld
op het inspelen op pastorale hulpvragen die hen ter ore komen. Gezien de kleinere groep mensen die het bezoekwerk op zich
neemt in onze wijkgemeente, denken wij dat dit ook voor ons uitkomst kan bieden.

We doen hierbij dus de klemmende oproep om pastorale hulpvragen / mogelijk bezoekwerk aan ons door te geven! Dat kan via :

Pastoraal Meldpunt
06 - 33 82 68 22 - Mw. Siska Vellinga
Hierbij kan het gaan om het doorgeven van een ziekenhuisopname van uzelf of een ander gemeentelid waarvan u dit weet, maar
ook om andere redenen waarom u graag een bezoekje zou ontvangen óf denkt dat een ander dat fijn zou vinden. Met minder
‘voelsprieten’ in de zin van mensen die zich inzetten voor het pastoraat in de wijk, neemt ook de kans af dat we zelf te weten
komen dat u of iemand in uw omgeving het fijn zou vinden om middels een bezoekje iets van de kerk te horen.

Help ons u te helpen!

De pastorale werkgroep
____________________________________________________________________________

OASE - WEIDEFLORA 142
IEDERE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND VAN 10.00 - 11.30 UUR
Nog steeds is er veel belangstelling voor de koffiemorgens.
Er is tijd voor gezellige ontmoeting en gesprek en soms doen wij een activiteit.
Elke eerste woensdagmorgen van de maand staat de koffie voor u klaar
vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. In de zomermaanden ook de derde
woensdagmorgen in de maand in plaats van het eetcafé.

Oase

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
Woensdagmorgen
Woensdagmorgen
Woensdagmorgen

5 juni 2019
19 juni 2019
3 juli 2019
17 juli 2019

* Woensdagmorgen
* Woensdagmorgen
* Woensdagmorgen
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7 augustus 2019
21 augustus 2019
4 september 2019

Diaconie Leeuwarden-Huizum
is dringend op zoek naar een nieuwe

PENNINGMEESTER
per 1 september
Profiel :

* enig financieel inzicht
* mee willen denken in beleid van de Diaconie

zij biedt : * een inspirerende taak om mensen daadwerkelijk te helpen
* onderdeel van een goed draaiend team
* inwerken en doorgaande begeleiding door de huidige penningmeester
uren :

* weinig tijd voor nodig, meer ‘tussendoor’
* vergadertijd in overleg
Inlichtingen : Rieks Timmerman (huidige penningmeester) Tel. 288 31 17

Colofon
Redactie ‘Ruimte’ :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden

KERKDIENSTEN:

Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum
Do.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

30 mei
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus
1 september
8 september
15 september

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. H. Klein Ikkink, Drachten
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. J. Miedema, Leeuwarden
Ds. P. Dijkstra, Grou
Ds. A. Terlouw, Dronrijp
Ds. G. Wessels, Stiens
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland
Ds. H. Klein Ikkink, Drachten
Ds. J.D. Kraan, Burgum
Ds. H. Post-Knol, Dronrijp
Ds. M.E. Vroonland
Ds. M.E. Vroonland

* Hemelvaart
* Pinksteren

* Viering HA

Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :

1 AUGUSTUS 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

* Startzondag
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Ruimte verschijnt 5 x per jaar.
Voor actuele berichten
verwijzen wij u naar
Kerkblad ‘Geandewei’.

