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In de laatste weken van het kalenderjaar komen er allerlei tv-programma’s langs die ik eigenlijk zou willen zien, maar waar ik  

door de dienstvoorbereidingen en andere drukte niet aan toe kom. Dus neem ik zo nu en dan wat op, om een paar weken later 

aan terug te denken “o ja, dat wilde ik toen nog zien”. In weekenden probeer ik het lijstje vaak wat bij te werken. Zo ook het  

weekend voor ik dit schreef. Het was een programma van 28 december, “Stef Bos: in een ander licht”. Het was een uitzending 

vanuit de Grote Kerk in Apeldoorn en betrof allerlei liederen over Bijbelse  

figuren, door de ogen van Stef Bos. Hij legde verbanden tussen deze  

mannen en vrouwen - Lea, Ruth, Lot en Job bijvoorbeeld - en de vragen  

en het leven van nu.  

 

Wat me trof was het uitlichten van een diep gevoel, een intense ervaring,  

vanuit het Bijbelverhaal wat zo herkenbaar kan zijn in deze tijd, waarbij  

dat dan volledig werd verteld vanuit het perspectief van die man of vrouw.  

Een soort bezinningsperiode in een lied. Soms is het beter om niet achterom   

te kijken (Lot), soms moet je je overgeven om uit de diepte de weg omhoog  

weer te vinden (Job), soms verlang je terug naar hoe het vroeger was en wie 

je vroeger was (David), soms zou je er alles voor over hebben om nog een keer het licht in iemands ogen te zien (Maria), enzo-

voorts. Het zette me aan het denken over de Veertigdagentijd. Het kan doen denken aan die 6 zondagen voor Pasen, die weken 

zonder gloria, waarin het allemaal wat ingetogener is. 
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We staan er de zondagen bij stil, dat we ons in de Veertigdagentijd bevinden. 

Sommigen zijn er ook doordeweeks mee bezig, bijvoorbeeld met vasten. Zeker de  

laatste week, de Stille week, zijn er ook weer de doordeweekse vieringen.  

Die momenten doorbreken het dagelijkse leven en brengen ons weer even bij de tijd 

van toen … en bij wat het voor ons betekent . . .  

Maar hoe zit het met de bezinningsperiode? We weten allemaal wat er komen gaat: 

na het Halleluja van Palmzondag volgt het Kruisig Hem van Goede Vrijdag met als 

climax het Hij is opgestaan! van Pasen.  

 

Wat betekent dat voor ons leven  

nu? Voor onze levensvragen?  

Welk diepe gevoel roept het bij ons  

op? Waardoor het verhaal of juist  

onze levensvragen in een ander  

licht komen te staan? Als ik denk  

aan de Veertigdagentijd bekruipt   

me allereerst een gevoel van  

eenzaamheid. Wat moet Hij zich   

alleen gevoeld hebben tussen  

zoveel mensen die niet wisten wat  

Hij bedoelde … 

 

Maar ook woorden als toewijding en trouw komen naar boven. Onvoorwaardelijke 

liefde. Een rotsvast vertrouwen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn  

woorden die boven komen vanuit het op je laten inwerken van de teksten. En zo 

ontstaat als vanzelf een moment van bezinning. Wat betekent de Veertigdagentijd 

voor mij? Wat betekent het  toeleven naar Pasen voor mij? Hoe sta ik op dit moment 

in het leven? Hoopvol? Met weemoed naar wat was? Gericht op de toekomst? Wat 

zou de emotie, het gevoel, de ervaring zijn die doorklinkt in mijn lied bij deze perio-

de? Zet dat deze periode, zet dat mijn levensverhaal, in een ander licht?           

                                                                                     

                                                                                   Ds. Madelon Vroonland 

                                                                                       



                 

 
Vanavond zijn we op bezoek bij Ate en Marie Damstra. Ate kennen we natuurlijk als de  
voorzitter van de kerkenraad. Hij is geboren in Zaandam, een echte Zaankanter dus.  
Daarna verhuisde het gezin (vader, moeder en een jongere zus) naar de wijk Achter de Hoven  
in Leeuwarden en daarna naar de Gerard Terborchstraat. In de Wybrand de Geeststraat zat hij  
op de Groen van Prinstererschool en daarna ging hij naar de Christelijke HBS.  
 
In Hilversum heeft Ate elektrotechniek gestudeerd en in Groningen Wis- en Natuurkunde.  
Bij Philips in Drachten werd hij Elektronisch ingenieur. De kinderen zeiden altijd over hun vaders beroep:  
‘Willie Wortel’, uitvinder. Ate heeft dan ook heel wat patenten op zijn naam staan en daar verdiende Philips aan.  
32 jaar heeft Ate in Drachten gewerkt en is op 60 jarige leeftijd met pensioen gegaan. 
 
Marie is geboren in Dantumawoude en heeft op de christelijke school in Murmerwoude gezeten. Deze 2 plaatsen zijn later samen 
gevoegd tot Damwoude. Marie heeft 2 oudere zussen en 1 jongere zus, dus echt een meisjesgezin. Marie heeft een jaar in de 
groothandel gewerkt. Bij Koopmans Meelfabrieken heeft ze in totaal ruim 9 jaar gewerkt. Het laatste jaar als hoofd van de  
correspondentieafdeling. Bij Koopmans werkte ook een meisje waar ze veel mee omging. Ze kwam daar over de vloer en heeft  
zo Ate, de broer van haar vriendin, leren kennen.  
 
Ate had eerst geen belangstelling voor haar. Ates moeder heeft in het ziekenhuis nog aan Ate gevraagd of Marie niet een leuk 
meisje voor hem was maar Ate vond van niet. Later is het toch nog wat geworden en we weten dat het al 50 jaar standhoudt.  
Na 2 jaar verkering hebben ze besloten een huis te kopen aan de Kwelderstraat en zijn ze getrouwd. Toen Marie zwanger werd, 
is ze bij 7 maanden zwangerschap gestopt met werken. Ate en Marie hebben 2 zonen. Nadat de kinderen naar de middelbare 
school gingen, heeft ze bij veel mensen op de kinderen gepast. 
 
WAT HOUD JE BEZIG? 
Marie besteedt haar tijd aan het huishouden, lezen, puzzelen, bezoekjes afleggen voor de kerk, Ate van het werk af houden en 
naar de sportschool gaan. Ate is druk met het kerkenwerk. Hij is een echte bestuurder. Vorig jaar is hij na vele jaren gestopt als 
secretaris voor de Stichting Bonifatiustoren. Nu heeft hij meer tijd voor zichzelf en voor Marie. Hij is nog wel betrokken bij de 
Stichting; de toren staat nu weer in de steigers. Hij schrijft er boekjes over.  
 
Hij droomt er over om weer een nieuwe modelspoorbaan te gaan bouwen. De oude spoorbaan is door lekkage in de schuur ooit 
afgebroken. Ate is niet meer politiek actief, maar volgt wel de politiek. Verder probeert hij met onderhoudsklussen het huis op peil 
te houden. Ze houden allebei van fietsen. De fietsen gaan achterop de auto en dan gaan ze ergens fietsen. In de vakantie gaan 
ze vaak naar Oostenrijk de bergen in. En elk jaar naar Griekenland, al 22 jaar lang. Ate heeft een zwak voor Dresden.  
Ate en Marie gaan er bijna elk jaar heen. 
 
ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN WORDEN? 
Ate zou graag Bouwkundig ingenieur willen worden: “Ik ben nu ook een halve bouwkundige vanwege mijn werk voor de Stichting 
Bonifatiustoren.” Ate heeft toch voor elektrotechniek gekozen. Zijn vader had ook een belangrijke invloed op die keuze. Ate ziet 
ook veel overeenkomsten tussen de bouwkunde en de elektrotechniek in de wijze hoe je uiteindelijk tot een product komt. 

 
     DE TOEKOMST 
     Marie: Mijn toekomst is niet zo heel veel meer, gezien onze leeftijd.  
     “We blijven optimistisch”. Marie is wel bang dat er nog meer oorlogen 
     zullen plaatsvinden. Ate: “Als er geen oorlog was, wisten mensen ook     
     niet wat vrede was. Er zullen altijd oorlogen blijven”. 
    
     WAT WIL JE NOG EEN KEER GRAAG DOEN IN HET LEVEN? 
     Ate: “De Brocken beklimmen in de Harz, die is 1141 meter  hoog.”                                                              
     Dat hebben ze al vaker gedaan. Ze zoeken het ook dichterbij.  
     Ze zijn zo wel tevreden. 
 
     WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? 
     Marie: “Speelt wel een rol. Ik kan er niet zonder. Een zondag zonder  
     kerkbezoek, dan mis je wel iets. ‘Mienskip’ is wel erg belangrijk.”  
     Vanwege hun 50 jarig huwelijk hebben ze veel kaarten van mensen uit                               
     de kerk gekregen. “Dat doet je heel wat. Je weet niet hoe het is om  
     zonder geloof te zijn, maar ik zou er niet zonder kunnen.” 

Ate: “Een verborgen rol. Je krijgt wat mee van thuis.” Ate komt uit een hervormd gezin, niet zo zwaar. “In een bepaalde periode 
van je leven, kun je 2 kanten op. Laten vallen of je er meer mee bezig houden” Tijdens ziekte van zijn moeder, heeft zich een 
gevoel ontwikkeld om een soort houvast te hebben. Tijdens zijn studie zag hij veel studenten worstelen met de combinatie met 
exacte vakken en het geloof. In de exacte vakken moet je alles bewijzen en geloof kun je niet bewijzen. Ate heeft daar geen last 
van gehad. 
 
WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 
Ate heeft ooit de keuze gemaakt voor Huizum-Oost om Douwe Posthuma te volgen die toen de keuze maakte voor de Oase. 
Levendige en warme gemeenschap. Ze voelen er zich thuis. Samen vieren en samen delen. In de zomer had je een vakantie-  
rooster met afwisselend Oase- en Kurioskerk, Dus ze hadden al een beeld van de Oase en kenden er al veel mensen 
 
VOOR ALS JE BELIJDENIS HEBT GEDAAN. WELKE BIJBELTEKST HEB JE GEKOZEN EN WAAROM? 
Marie weet het nog wel “Ik heb u bij uw naam geroepen en je bent de mijne” uit Jesaja 43. Belijdenistekst van Ate: Johannes 16 
vers 33. De tekst werd voor je gekozen. Dominee heeft de tekst gekozen omdat hij dacht dat het bij hem paste. De laatste  
tijd heeft lied 416 een hele belangrijke betekenis voor Ate. Dat mag op zijn begrafenis worden gezongen. 
                                                                                                                                                                           (vervolg pagina 3)         
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Ate & Marie 



                                                                                                                                                                               (vervolg) 
 
WELKE VRAAG STAAT BOVENAAN JE LIJSTJE ALS JE GOD ZOU KUNNEN INTERVIEWEN? 
Marie: “Waarom is er geen vrede?. Maar op het waarom krijgen we geen antwoord van God.” Dominee Veninga zei ooit:  
“Als God ons een antwoord zou geven op onze ‘waaroms’, dan zouden we er nog minder van snappen. Ate is het met Marie eens. 
 
HOE VAAK / WANNEER LEES JE IN DE BIJBEL?         
Elke dag lezen ze uit de Bijbel. Marie leest dan voor uit de Bijbel en Ate uit de Bijbelse dagkalender 
 
IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 
Op dit moment de Brexit. Ate heeft speciaal gezocht of het Lagerhuis zou worden uitgezonden ten tijde van de laatste stemming 
over de Brexit en kon uiteindelijk via BBC alles volgen. Ze hebben bewust gekozen voor het Friesch Dagblad om de achtergrond-
informatie van het nieuws. 
 
HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 
Ate: “Probeer oplossingen te bedenken”. Ze hebben ook veel geleerd in Roemenië. Dat mensen zo hartelijk zijn en dat met die 
armoede. Dat heeft ook wel invloed op hoe je zelf leeft. 
 
WENS IN VERVULLING 
”Dat onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid mogen opgroeien. Dat ze voor alle ellende bewaard blijven.” 
 
              
              Edwin van der Wal en Janny Fokkema 
 
      —————————————————————————————————————————————————————— 
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             Goutum - Huizum Oost  
 

Serie Bibliodrama 

In de Oase wordt een serie van twee avonden bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. We vervolgen het leggen van  

onze geloofsweg naast de geloofsweg van Jozef. Minimum aantal deelnemers 6, maximaal 12. 

Graag van tevoren aanmelden via : 

  

Info en opgave :  dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87      
Data :    woensdag 26 februari en woensdag 25 maart 2020 

Tijd :    inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur 

Plaats :    Oase, Weideflora 142    

 

Gespreksgroep ‘Op zoek naar de Joodse wortels van de Bijbel’ 
Vanuit de gespreksgroep hebben we voor maandag 16 maart a.s. mw. Iet Schabbing uitgenodigd om ons iets te vertellen over  

het Joodse leven in onze stad en ook iets te vertellen over hoe men de Joodse feesten viert. Mw. Schabbing is lid van de  

Joodse gemeente in Leeuwarden. Gezien dit onderwerp zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.  

Aanvang : 19.30 uur– Plaats : Oase , Weideflora 142 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

In het kader van het feit dat het 75 jaar geleden is dat Bonhoeffer in april 1945 om het leven is gebracht, worden er in het land 

diverse bijeenkomsten georganiseerd. Daarom willen wij u graag attenderen op onderstaande voorstelling : 

 

Bonhoeffer - Wie ben ik? 
In de muziekvoorstelling ‘Bonhoeffer - Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard Bonhoeffer op zijn zoektocht. Tastend vanuit het 

besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord heeft op de vraag ‘wie ben ik?’ (zie ook ‘Geloven in Leeuwarden’) 

 

Datum :    vrijdag 17 april 

Tijd :    20.00 - 21.15 uur (zonder pauze) 

Plaats :    Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18 

Kosten :    € 10,00 

Info en opgave :  ds. Tj. Hiemstra -  tj.hiemstra@hetnet .nl 



 

 Voorstelling van Verhalenverteller en Kerkjournalist Kees Posthumus 

   Kees Posthumus nam ons op 19 januari jl. in de Oase mee op een wandeling met allerlei Bijbelse figuren.  

   Zo leerden we ze opnieuw en soms ook anders kennen: De Barmhartige Samaritaan; de profeet Jona  

   (de vluchter); nee, dan de profeet Amos, die de mensen (en ons) de (actuele) waarheid durfde te zeggen; Paulus,          

   die ons zijn ingewikkelde boodschap via een brief nader uitlegde; vreemde en mooie liefdesrelaties (Hooglied - 

   aan de sloot); heftig was het interview met Jefta, die zijn dochter offerde; de Verloren Zoon; de Emmaüsgangers. 

 

   Het publiek kon niet blijven stilzitten, want bij de storm op het meer werd de zaal ingeschakeld; een doek moest      

   worden bewogen om de golven na te doen en het publiek werd verdeeld om het geluid van de storm na te  

   bootsen (Woesj, drup, drup, drup).  

 

   Diepzinnige humor, gemaakt in opdracht van de PKN  

   en aansluitend bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.  

   Mogelijk gemaakt door Werkgroep ‘Vorming en Toerusting’   

   Agneskerk / Kurioskerk 
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   In de afgelopen maanden hebben wij een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Een wijkavond en een thema-avond 

       met wijkkerkenraad en enkele leden van het College van Kerkrentmeesters. Wij hebben o.a. gesproken over :   

                              “Hoe de organisatie van alle vrijwilligersactiviteiten ook in de toekomst er uit ziet en  

                                       hoe we samen duurzaam  en toekomst-bestendig kunnen blijven besturen”. 

       Maandagavond 10 februari j.l. heeft de werkgroep zich gebogen over alles wat er op deze twee avonden is gezegd en  

       geschreven. In de rapportage naar de wijkkerkenraad werken we een aantal zaken uit rondom de vijf basistaken van       

       een gemeente. Deze basistaken zijn: de eredienst, diaconale, pastorale en missionaire inzet en de geestelijke vorming.  

       Daarbij formuleren we voor zover mogelijk een aantal aanbevelingen gericht op de korte termijn en de lange termijn.  

       Ook enkele concrete aanbevelingen rondom alle vrijwilligerstaken nemen we daarin mee. Samenbindend daarbij zijn        

       de opmerkingen die gemaakt zijn over het belang van Mienskip en het samen beleven van gemeente zijn. Na de  

       wijkkerkenraadsvergadering in maart doen we in ieder geval weer kort verslag in Geandewei. We overleggen ook met  

       de redactie van Ruimte hoe we u in de komende maanden deelgenoot kunnen maken van de aanbevelingen, conclusies,      

       gemaakte afspraken en hoe we verder gaan. 

                                                             

                                                             De werkgroep ‘Mozaïek van de toekomst’, 
                             Theo Boelens - Jannie Lorist - Willie de Leeuw - Rinske Bouma-Hengst -  Edwin van der Wal   

                                                        Miljenko Braam - Ds. Madelon Vroonland - Minke Koornstra 
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Op zaterdag 14 maart a.s.  -  start 9.30 uur 

 

wordt de jaarlijkse bazaar in de Kurioskerk gehouden. 

De opbrengst komt ten goede van het Mulanje Mission Hospital Malawi; vorig jaar was dit ruim € 6.000,-. 

Samen met de opbrengst van het ophalen van het ‘Oud Papier’ levert dit jaarlijks ca. € 16.000,- op. 

 

Inbreng van verkoopbare spullen (geen meubels) is mogelijk op 

vrijdag 13 maart van 10.00 uur tot ca.17.00 uur; 
bij uitzondering kunnen wij deze spullen ook ophalen. Ook door u zelf gebakken cakes, koek, taart enz. 

zijn welkom voor verkoop in de smulhoek. Ook met spullen voor de verkoop in de “creatieve hoek” zijn wij blij. 

 

In de Kurioskerk en de Oasekerk staat op de zondagen 1 en 8 maart een mand, waar u houdbare levensmiddelen  

in kunt doen. Wij gebruiken deze voor het maken van prijzen bij het draaiend rad. 

Het eventuele overschot gaat naar de Voedselbank. Ook andere zaken die als prijs kunnen dienen zijn welkom. 

 

Mocht u niet naar de bazaar kunnen komen en toch een bijdrage willen leveren dan is er altijd nog ons  

Bankrekeningnummer :  NL60 INGB 0000 5203 15 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum -  t.a.v. Malawi werkgroep. 

 

Wij hebben dringend vrijwilligers nodig die ons willen helpen op vrijdag en zaterdag; een dagdeel kan ook. 

Graag opgave bij Henriëtte Stam Tel. 215 18 21 of Pieter Kooistra Tel. 288 00 38. 

E-mail : malawiwerkgroep@hotmail.nl 

 

Bazaar  

          Betinke wy tankber, oprjocht de Heare, syn libben, syn dea en ferrizenis, 

          en dat wy dêrom ús ta Him bekeare, dy ‘t God mei ús en wei ta libben is. 

 

          Hoe hiene wy witten fan ús bestimming, as Jezus de wei net ta de ein gie wie. 

          Wa wiene wy, as Hy net syn lichem ús lijen en ús stjerren trochstien hie. 

 

          Hoe hiene wy foar elkoar libje kinnen, as Hy ús de leafde net foardien hie, 

          dy’t oan de dea yn needrichheid ús tsjinne, dy’t Soan fan God, ús slaaf en helper wie. 

 

          Jo earste ûnder minsken, sa warleas iensum, as sied yn’e grûn binne Jo ferstoan 

           Jo wurde ús brea, wês dêryn mei ús miensum, lit ús jo wegen folgje as tsjinstbetoan. 

 

 

           Tekst : Huub Oosterhuis - Oersetting : Margryt Poortstra 

          Meldij : Valerius Nederlandtsche Gedenck-clank 1626. 

          ‘Wilt heden nu treden voor God, den Here’ 

          Ut : Tuskentiiden. 

 



Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

20 MAART 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’. 

   Zo.       1   maart     9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland 

   Zo.       8   maart     9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland     * Viering Heilig Avondmaal 

   Wo.    11   maart   19.30 uur  Ds. M.E. Vroonland     * Biddag voor gewas en arbeid 

   Zo.     15   maart         9.30 uur Ds. D.G. Posthuma, Burgum       

   Zo.     22   maart     9.30 uur Ds. S. Baayen-Op ‘t Land, Oosterzee 

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

   Zo.       5   april    9.30 uur Ds. M.E. Vroonland      * Palmzondag 

   Do.      9   april    19.30 uur        Ds. M.E. Vroonland     * Witte Donderdag, Viering HA 

   Vr.   10   april  19.30 uur Ds. M.E. Vroonland      * Goede Vrijdag 

   Za.   11   april      19.30 uur  Ds. M.E. Vroonland     * Stille Zaterdag 

   Zo.   12   april     9.30 uur        Ds. M.E. Vroonland     * Eerste Paasdag 

 

   * Alvast voor in de agenda : 11 maart Wijkavond! 

    

    

     

            Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum 

        KERKDIENSTEN: 
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  IEDERE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND VANAF 10.00 - 11.30 UUR 

    Nog steeds is er veel belangstelling voor de koffie/theemorgens. 

    Er is tijd voor gezellige ontmoeting en gesprek en soms doen wij een activiteit. 

 

    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 maart tot en met juni zijn: 
       

 *  Woensdagmorgen   4 maart 2020 (koffie/theedrinken en sjoelen) 

 *  Woensdagmorgen   1 april   2020 

 *  Woensdagmorgen    6 mei    2020 

 *  Woensdagmorgen   3 juni    2020 

 *  Woensdagmorgen   17 juni    2020  

 

                  CONTACT EN INFORMATIE :  JANNY  DE  DREU - TEL : 280 13 87 

 Oase 

 


