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In de afgelopen weken stonden in de diensten teksten centraal die we normaliter in de kerk en daarbuiten snel kunnen overslaan, 

omdat ze te “saai”, “vreemd” of “gruwelijk” zijn. Offerteksten, geslachtsregisters, de slag bij Gibeon als voorbeeld van gewelds-

teksten op grote schaal, het oordeel over Babylon uit Openbaring en de schanddaad te Gibea als voorbeeld van geweldsteksten 

op kleine schaal passeerden de revue. Wat ze gemeenschappelijk hebben? Ze staan niet op het leesrooster, worden zelden  

gelezen, maar herbergen allen een schat in zich. Iedere tekst had een eigen boodschap, een eigen verhaal, dat nu in het licht 

kwam te staan. De verhalen kregen als het ware een stem.  

 

Al tijdens mijn opleiding had ik een voorliefde voor dit soort uitdagingen. Hebben de meesten een voorkeur voor teksten uit het  

Nieuwe Testament? Dan wordt mijn hoofdvak Oude Testament. Want ook 

die teksten moeten toch een boodschap hebben? Zo kwam ik destijds bij  

David uit en in de zomer van 2014 studeerde ik op zíjn verhaal af. Davids 

verhaal lijkt wellicht een contrast met de teksten van deze zomer: zijn  

verhaal wordt wél gelezen. Het wordt zelfs in het najaar als alternatief  

leesrooster voorgesteld. In de diensten waarin ik voorga in die periode, zal 

ik me dan ook aan dat rooster houden. Ja, het lijkt een contrast. Verhalen 

die overgeslagen worden en verhalen die iedereen kent. Verhalen die  

genegeerd worden en verhalen waarbij de hoorders en lezers op het puntje  

van hun stoel gaan zitten. Maar het zijn allen verhalen binnen de Bijbel. Het zijn allen verhalen met een boodschap: over de  

relatie van mensen met God, over wie God is, over het kwaad dat niet zal overwinnen … dat komt tot uiting in de teksten uit de 

zomerserie én de teksten rondom Koning David. 

En… al die verhalen hebben nog iets gemeen. Ze werken als een spiegel voor  

onszelf. De boodschap van de verhalen kunnen we proberen door te vertalen naar 

onze wereld, naar onze tijd. Wat vragen ze ons dan? En: hoe verhouden die teksten 

zich met óns verhaal? Ons levensverhaal, ons geloofsverhaal? Als we denken 

aan ons eigen verhaal, dan kunnen er verschillende 

gedachten opkomen. Misschien vraagt u zich af wat 

anderen er mee kunnen. Wie zit op mijn verhaal te 

wachten? Of er zijn dingen in uw verhaal waar u 

liever niet over praat. Te pijnlijk, te confronterend… 

Of u denkt: er zijn vele interessantere mensen.  

Mensen zoals David. Díe had me pas een verhaal… 

Goed, David heeft een heel verhaal, maar het is ook 

een verhaal met vallen en opstaan, met falen en opnieuw beginnen, met hoge  

pieken en diepe dalen. En in dat alles… was God er én bleef hij een man naar Gods 

hart. Alle verhalen uit de zomerserie lieten zien: God is er. Hij gaat mee. Hij ziet  

naar ons om, om wie we zijn, wat ons verhaal ook zijn mag, als kinderen naar Zijn 

hart.  

 

Zo mogen we beginnen aan het nieuwe seizoen. Met de verhalen van de zomer in 

ons achterhoofd, met het verhaal van David in het verschiet en met een startzondag 

rond het landelijke thema “Een goed verhaal”. Gods verhaal dat verweven raakt en 

verweven is met uw, jouw, mijn verhaal. Dat grote verhaal. Hoe u dat in uw leven 

ervaart. Daar gaat het om. Of anderen er nu oog voor hebben of niet. 

 

        Ds. Madelon Vroonland 
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Deze keer werden wíj voor de verandering eens gevraagd om een interview te houden. 

Lisanne Pronk, dochter van Willie de Leeuw en zus van Xander, wilde ons graag vertellen 

wat zij volgend jaar gaat ondernemen in Myanmar, vroeger bekend onder de naam Birma. 

Gezellig in de achtertuin op de Daslook onder het genot van een door Lisanne vers gebakken  

appeltaart, hebben we gezellig gesproken over de reis die ze in juli volgend jaar gaat maken. 

Samen met een groep jongeren uit de Morgenster en de City Life Church (voormalige Salvatorkerk) 

gaat ze een bijdrage leveren aan de bouw van een orthopedische werkplaats. 

Maar allereerst, wie is Lisanne? Lisanne Pronk is nu 16 jaar, maar volgend jaar is ze 17 als de reis begint. Ze zit op het Gomarus 

college. Omdat er geen bovenbouw VWO in Leeuwarden is en ze wel heel graag op het Gomarus wilde blijven, reist ze elke dag 

op en neer met de trein naar Groningen. Op deze school heeft ze muziek in haar pakket. Na de vakantie gaat ze naar het 5e jaar. 

Haar vriendin zit ook op dezelfde school en zij gaat ook mee naar Myanmar. Het project waaraan ze gaan meewerken is een  

initiatief van World Servants. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring in het opzetten van projecten in landen waar hulp nodig 

is. In Taungoo, een stad in Myanmar, wordt een prothese werkplaats gebouwd. Via de jeugdgroep van de Morgenster waar  

Lisanne in zit, kreeg ze te horen dat er nog een aantal mensen werd gezocht om mee te gaan naar een project van World   

Servants. Zij en haar vriendin leek het leuk om mee te gaan. In eerste instantie was de inzet om naar Zuid-Amerika of Afrika te 

gaan. Via Whatsapp barstte er een hele discussie los over de bestemming. Uiteindelijk was iedereen ervoor om naar Myanmar te 

gaan en dat was wel even slikken voor Lisanne. Ze moest wel even wennen aan het idee om naar een land in Zuid-Oost Azië te 

gaan. Maar na een tijdje is ze wel enthousiast geworden om daar heen te gaan. De groep bestaat uit 9 mensen verdeeld over de 

Morgenster en de City Life Church. Omdat World Servants ook mensen met een beperking de kans wil geven om aan een project 

deel te nemen, zijn de projecten onbeperkt. Lisanne neemt ook deel aan zo’n project en daardoor is het zelfs mogelijk om met 

een rolstoel mee te gaan. In de groep naar Myanmar zit dan ook iemand in een rolstoel.  

      

     In de zomervakantie van 2020 zal de reis beginnen, van 11 tot en met 30 juli.      

     De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Via het bouwbedrijf van haar vader 

     heeft Lisanne al kunnen oefenen met een aantal bouwvaardigheden en daar heeft 

     ze ook een paar werkschoenen met stalen neuzen aan over gehouden.  

     Verder moeten er nog prikken tegen allerlei ziektes worden geregeld en een visum   

     om het land binnen te komen. In april is er nog een voorbereidingsweekend waar  

     kennis kan worden gemaakt met de groep en waar workshops worden  

     georganiseerd. Er moet ook geld ingezameld worden; Lisanne heeft  € 2.505,--  

     nodig. Op haar actiepagina (zie link onder het artikel) is te zien dat er al € 700,--  

     binnen is. Tijdens een christelijke conferentie in Overijssel, heeft ze een intekenlijst  

     op de camping opgehangen waar mensen zich konden inschrijven om de afwas  

     door Lisanne tegen betaling te laten doen. Samen met Xander heeft ze voor veel  

     kampeerders de borden gewassen.  

Als ze ter plaatse zijn, dan is de fundering van het gebouw al klaar en afhankelijk van de eerdere groepen die aan het pand  

hebben gewerkt, moeten zij verder bouwen. Dat kan bestaan uit metselen, maar zou ook werk aan het dak kunnen zijn of in het 

gebouw. ‘s Nachts slapen ze op een slaapzaal, een klamboe moeten ze wel meenemen tegen de muggen. Ze verblijven  

overigens in een veilige zone van Myanmar, want voor bepaalde gedeeltes van het land geldt een negatief reisadvies. Naast het  

werken is het ook mogelijk om te kijken hoe de lokale bevolking leeft en iemand thuis te bezoeken. In Myanmar heerst veel lepra 

en veel mensen missen ledematen. Daarom is de bouw van de orthopedische werkplaats zo belangrijk. Om het geld bij elkaar te 

krijgen, doen ze op dit moment klussen bij mensen (bijvoorbeeld tuinonderhoud, oppassen op kinderen of een hond). Als mensen 

van de Oase klusjes hebben voor Lisanne, dan kunnen ze contact met haar opnemen. Lisanne meldt nog even “De giften zijn 

aftrekbaar van de belasting”’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                  

                Zie voor meer informatie de actiesite van Lisanne :   geef.ws/lisannepronk  

                Of heeft u een klusje voor Lisanne :                lisannepronk42@gmail.com 

Lisanne Pronk 

TAUNGOO 



                                                                     

                                                                    

 
 Op zaterdagmiddag 14 september a.s. hebben wij weer onze “Startzaterdag” van kerk zijn in Leeuwarden-Huizum. 

  Het comité zegt nog niets maar belooft voor een ieder een passende activiteit t.w. ; 

 

 a.  zonder veel te lopen naar een mooi museum. 

   b.  een fietstocht met enig onderwijs. 

   c.  een vertelling in de grote kerkzaal Kurioskerk. 

   d.  een heerlijke maaltijd. 

 

  Zie de opgave-bon die is verspreid met dit nummer van 

  Ruimte voor actuele informatie. 
   

    (Noot; Mw. Ds. M. Vroonland en Ds. J. Bakker hebben zich (NU) al opgegeven!) 
    

  Met een groet van het comité “Startzaterdag 2019”. 

      

                                          

 

     Wij voeren veel actie om onze inkomsten op peil te houden en dat is een hele toer.  

     Dit jaar hebben wij het geluk dat wij mee kunnen doen met “Actie Warm Hart”  

     van de KRO-NCRV ; zie afbeelding hiernaast. Om geld uit deze actie te krijgen  

     hebben wij veel stemmen nodig en als je ons hieraan wilt helpen ga dan naar de        

     website 

 

                                       www.kro-ncrv.nl/warmhart 
 

     en stem! Op deze website zie je maar een paar doelen in beeld; om de anderen te  

     zien, klik op : “Bekijk alle goede doelen”. Dan kom je Present tegen en zie je ook  

     het doel waarvoor wij het geld willen gebruiken. 

 

     Je kunt ook zelf donateur - wij noemen dat fannoot - van Present worden;  

     zie www.stichtingpresent.nl/leeuwarden. Alvast bedankt voor de moeite.   

 

     Met vriendelijke groet, 

      

     Pieter Kooistra 

     Voorzitter van het bestuur Stichting Present Leeuwarden.                       

 

 

                           

                        

   
  Met name na de reis door Israël in 2018 is ons gevraagd of het mogelijk zou zijn om een gespreksgroep te vormen om na te  

    denken over de Joodse wortels van het christendom, wat zou kunnen bijdragen aan verdieping van geloofsbeleving en het  

    begrijpen van Bijbelteksten met hun betekenis voor de dag van vandaag. In de jaren ‘90 hebben wij een gespreksgroep gehad    

    met thema’s rond Kerk en Israël. De gedachte is om min of meer in die lijn een gespreksgroep nieuw leven in te blazen.  

    We willen graag peilen hoeveel interesse er is voor deze gespreksgroep.       

    Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich bij ons aanmelden.  

 

    Op zondagmorgen 8 september na de dienst en het koffiedrinken bent u welkom in de Oase om met elkaar kennis te maken.  

    We zullen een aantal vragen met elkaar bespreken en vaststellen hoe we verder willen gaan. Dan gaat het om zaken als:  

    welke avond is het meest geschikt, hoe vaak willen we bij elkaar komen, welke onderwerpen willen we bespreken, en overige      

    vragen. Wilt u informatie? Neem dan contact op met Kees of Janny de Dreu, dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87. 
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DANKBETUIGING 

 

         
 

                  

   God fan fier en hein ús Heit, dat wy hilligje jo namme, 

   ûnder ús safaak ûntwijd, troch jo eigen bern beskamme. 

 

   Bûch de folken nei jo wet, lit jo ryk op ierde komme. 

   Byn jo wil ús op it hert en wy sykhelje ferromme. 

 

   Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou wat wy misdiene, 

   sa ‘t ek wy ferjûn ha, Hear, al dy’t skuldich foar ús stiene 

 

   Lit oer ús gjin neare nacht, lied ús net yn blyn begearen. 

   Binne wy yn duvels macht, Hear ferlos ús fan ‘e kweade. 

 

       God fan fier en hein ús Heit, wûnder heimnis is jo namme, 

        grut yn krêft en hearlikheid, oant yn alle tiden. Amen. 

 

 

    Tekst : Eppie Dam 

      Musyk : Hindrik van der Meer. 
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Sjefiça Ljovovic 
Draiytsa † 

 
 
 
Op 1e Kerstdag 2018 kreeg ik - Janny  Fokkema - een telefoontje uit Mostar. Dit telefoontje kwam van Sjefiça Ljovovic.  
Zij is tijdens de Joegoslavië-oorlog in Leeuwarden als vluchtelinge geweest. Onze kennismaking dateert van die tijd. Zij en haar  
vriendin kwamen in onze kerk om een kaarsje te branden voor de mensen die zij kenden en nog in het oorlogsgebied waren, of 
ergens anders heen gevlucht. Wij - als diakenen - hebben toen contact gezocht. Zij kwamen in de Parkkerk. Daar hoorden wij als 
diakenen bij. Na enig gevraag kwamen we er achter dat zij samen in een flat op de Bordineweg woonden. Zij hebben daar een 
aantal jaren gewoond.  
 

Wij -  Tjitske Hiemstra en ik -  hebben al die tijd contact met hen gehouden.  
Ik heb ze geregeld bezocht en zij kwamen ook bij mij. Met het woordenboekje  
“Wat en hoe in het Joegoslavisch” konden we communiceren. Sjefiça was  
weduwvrouw maar Draiytsa wist eerst niet waar haar man was. Door het Rode 
Kruis hebben zij elkaar weer ontmoet en kwam haar man Mugdim bij zijn vrouw 
wonen en kreeg Sjefiça een andere flat toegewezen. 
 
Als er iemand bij ons jarig was kwamen zij vast met eigen gemaakt gebak. 
Draiytsa is hier overleden. Zij sprak de Nederlandse taal niet en kon niet  
duidelijk maken wat de klachten waren. Heel triest. Sjefiça is na enkele jaren 
gerepatrieerd naar haar eigen land en stad. Met hulp van een Noorse donatie 
was haar woning redelijk bewoonbaar gemaakt. In de 15 jaar dat zij weer in  
Mostar is, heeft zij haar eigen woning opgeknapt. 
 
Zij heeft er nu appartementen in. Zij en haar zoon wonen in één van de apparte-
menten en dan zijn er nog twee voor de verhuur. Tijdens het telefoontje van  
1e kerstdag vroeg Sjefiça of wij alstublieft bij haar willen langs komen in Mostar. 
“Ik heb ruimte voor jullie”. Al die jaren is zij met het opknappen van de woning 
bezig geweest.   

“Nu kan ik jullie ontvangen en wat terug doen voor alles wat jullie 
land en inwoners voor mij hebben gedaan”. Zo zijn Tjitske en ik  
op donderdag 09-05-2019 op reis gegaan naar Mostar. Met de 
trein naar Rotterdam, vliegtuig naar Split en toen met de auto  
naar Mostar.  
 
In Mostar hadden ze een taxi voor ons gehuurd.  
Een bordje met “Janny” erop was onze herkenning. Wel héél  
bijzonder. We hadden ons eigen appartement en aten warm bij 
onze gastvrouw. Zij kon heel lekker koken. 

In Bosnië eten ze andere gerechten. Ook heel mooi om mee te maken. We zijn 10 dagen in Mostar geweest. De stad met  
“oude stad” bekeken. We zagen ook nog veel huizen en ruïnes als herinnering aan de oorlog die zoveel ellende heeft gebracht. 
En nog merk je de strijd die er ondergronds nog is. 

               Janny Fokkema 

     
      
 
  Henk Pietersma vindt in de Bijbel zijn inspiratiebron. Zo heeft hij bij elk van de 150 
    psalmen een schilderij gemaakt. Aan de hand van dia’s van een selectie uit de 
    psalmen vertelt hij over zijn werk. Achtergrond is zijn boek met de titel “De goedheid- 
    op mijn tong gelegd’ (Royal Jongbloed, Heerenveen) waarin deze werken zijn 
    gebundeld, samen met door hem zelf geschreven poëtische teksten bij elk van die 
    schilderijen. Deze kunnen gelezen worden als persoonlijke reflectie, zowel op de 
    tekst van de onberijmde psalm als op het geschilderde beeld. Toegang gratis. 
    (het boek kan eventueel ter plekke worden gekocht). 

      

     Waar : Oase, Weideflora 142 

     Wanneer: donderdag 14 november 

     Aanvangstijd: 19.30 uur 

     Inlichtingen: glspoelstra@gmail.com  -  058 - 288 25 08 

 

Tijdens de oorlog….. 
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Vorming en Toerusting  -  Ds. Madelon Vroonland 

 
 

  “Wanneer is de Bijbel ontdekt/erkend/ontstaan/samengesteld/opgegraven? Hoe is bepaald dat de Bijbel zal bestaan uit een  
  Oud Testament en een Nieuw Testament?” Zomaar twee vragen die mij gesteld werden. Ze zouden aangevuld kunnen  
  worden met vragen als: “Waarom staan bepaalde boeken er wel in en andere niet?” “Hoe is de volgorde bepaald?” “Hoe zijn  
  de teksten doorgegeven vanaf het moment van schrijven tot aan de dag van vandaag?” en ga zo maar door… Allerlei vragen             
  kunnen opkomen rondom het meest verkochte boek ter wereld.  
 
  In twee avonden duiken we in deze vragen, in deze ontstaansgeschiedenis. De eerste avond op 9 september staat het Oude    
  Testament centraal, de tweede avond - maandag 30 september -  staat het Nieuwe Testament centraal. We gaan met elkaar in    
  gesprek over de ontstaansgeschiedenis en zullen ook Bijbelteksten nader bekijken: hoe zien we in de huidige vertaling nog  
  steeds sporen van de ontstaansgeschiedenis? Wat vertellen de ontdekkingen in Qumran ons daar ook over? Of het nu een    
  eerste of een hernieuwde kennismaking met dit onderwerp is, weet u van harte welkom! Toegang gratis. 
 
  Waar :  Oase, Weideflora 142 
  Wanneer : maandag 9 en maandag 30 september 
  Aanvangstijd :  19.30 uur      
                                                                                                 Inlichtingen : gl.spoelstra@gmail.com  -  058 - 288 25 08 
 

 

    

   Zo.     1  september     9.30 uur  Ds. H. Post-Knol, Dronrijp 

   Zo.     8  september     9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland 

   Zo.   15  september     9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland        * Startzondag 

   Zo.   22  september     9.30 uur Ds. A. Terlouw, Dronrijp       * Fryske tsjinst 

   Zo.   29  september     9.30 uur Ds. M.E. Vroonland 

   Vr.    4  oktober      15.30 uur  Ds. M.E. Vroonland         * Viering Heilig Avondmaal 

   Zo.     6  oktober    9.30 uur Ds. M.E. Vroonland         * Viering Heilig Avondmaal 

   Zo.   13  oktober      9.30 uur         Ds. J.M. Baaij, Burgum 

   Zo.   20  oktober    9.30 uur Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 

   Zo.   27  oktober        9.30 uur  Ds. A. Terlouw, Dronrijp 

   Zo.     3  november     9.30 uur        Ds. M.E. Vroonland 

   Wo.    6  november  19.30 uur  Ds. M.E. Vroonland         * Dankdag 

   Zo.   10  november    9.30 uur  Ds. D.G. Posthuma 

   Zo    17  november    9.30 uur Ds. M.E. Vroonland 

   Zo.   24  november    9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland         * Eeuwigheidszondag 

   Zo      1  december     9.30 uur Ds. M.E. Vroonland        * Eerste Advent (HA) 

     KERKDIENSTEN: 

        Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

15 NOVEMBER 2019 

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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