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De vorige editie van Ruimte begon ik met een meditatie over de Veertigdagentijd als bezinningstijd, met daarin de vragen:  

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? Dat andere licht kwam vervolgens voort uit de koppeling met de CD van Stef Bos, waarin hij  

Bijbelverhalen vanuit een ander licht, een ander perspectief, bezingt. Het was mijn bedoeling om de diensten in de  

Veertigdagentijd en die in de Stille Week (behalve op Goede Vrijdag) ook zo te  

benaderen: met iedere keer een lied van Stef Bos die ons op een andere manier naar  

de tekst of naar betrokken personen in het verhaal laat kijken: Job, Judas, Maria en  

Maria Magdalena zouden nog volgen … 

 

Zouden, want toen drong het Coronavirus ons land binnen, met als gevolg dat er sinds  

15 maart geen diensten meer mogelijk zijn. Het kerkelijk leven kwam ineens tot stilstand 

en moest in de week erna op zoek gaan naar nieuwe vormen, nieuwe manieren, van  

onderlinge verbondenheid op afstand. Telefonisch pastoraat kwam er in plaats van  

bezoekjes, tv-diensten in plaats van de zondagse samenkomst. Op het moment van  

schrijven is net bekend geworden dat alle samenkomsten tot 1 juni verboden zijn.  

Wat voelt het vreemd om niet bij elkaar te mogen komen met Pasen, Hemelvaart en  

Pinksteren … Pasen wordt ineens anders dan andere jaren: ja, we weten dat er na het 

halleluja van Palmzondag het Kruisig Hem volgt met als climax het Hij is opgestaan. Maar wat beleven we dat dit jaar  

anders … De veertigdagentijd als tijd van bezinning … Misschien vindt u dat moeilijk in deze tijd, waarin het woord ‘Corona’ 

alles lijkt te overschaduwen. Gelukkig zijn er ook van die momenten die ons positief aan het denken kunnen zetten.  

Zoals het berichtje over een vader en een zoon die samen op de motor alle ziekenhuizen afrijden in de regio Rotterdam om 

met stoepkrijt iets te maken voor het ziekenhuispersoneel …  

Of het bericht dat buren die voorheen weinig contact 

hadden, ineens naar elkaar gaan omzien … 

Door de angst en zorgen komt het goede in de mens 

naar boven. Waardering voor hulpverleners, omzien 

naar elkaar. En ja, er zijn ook de ‘hamsteraars’  

waarbij het ‘ik’ voorop lijkt te staan. Natuurlijk.  

Maar wat gebeuren er ook een hoop waardevolle 

dingen deze tijd! 

 

De Veertigdagentijd is een tijd om stil te staan bij               

wat er ging komen met de Stille week: Jezus’ eenzaamheid in zijn lijden en sterven en 

het toeleven daarnaar. Die kilte, dat verdriet, het is niet te vergelijken met hetgeen 

waar de wereld nu mee te maken heeft, natuurlijk niet. Maar het kan ons wel  

bemoedigen: Hij weet wat het is om te leven met angst, verdriet, zorgen,   

eenzaamheid… Hij ging er toen doorheen, zodat het Pasen zou worden. Hij is ons in 

deze moeilijke tijd nabij, Hij die als geen ander weet hoe zwaar het kan zijn. Ja, Hij 

gaat met ons mee, door het donker heen, naar het licht toe. Want lieve mensen, het 

wordt Pasen! Het wordt licht. Er komt een einde aan deze donkere periode. Er komt 

een einde aan de Corona-pandemie. Goddank. En tot die tijd mogen we Hem nabij 

weten. In onze eenzaamheid, in onze zorgen, in onze angst… en - al blijft het ons  

hopelijk bespaard - in ons ziekzijn. 

Ondanks alles wens ik u gezegende Paasdagen toe! 

                                                                              Ds. Madelon Vroonland 
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Het wordt licht! 
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     Na de goed bezochte vesper in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid verzamelden zich een zestigtal bezoekers  

     in de Vijverzaal om de voorjaarswijkavond bij te wonen. 

 

     Na een ronde met koffie/thee en verwelkoming door de voorzitter werd begonnen met het verstrekken van informatie over 

     een aantal zaken vanuit de wijkkerkenraad. Onder titel ‘Wel en Wee’ werd als ‘weepunt’ melding gedaan van het vertrek van  

     onze wijkpredikant. Hierover is ook iets te lezen in het verslag van de wijkkerkenraad elders in het wijknieuws. 

     Onze preekregelaar zal nu 22 diensten opnieuw moeten invullen, voorwaar geen makkelijke opgave.  

     Mw. D. Algra werd hierbij sterkte toegewenst. 

 

     Als ‘welpunten’ werd de voortvarende start van de beroepingsprocedure genoemd. 

     Bij het moderamen van de classis Leeuwarden is een solvabiliteitsverklaring  

     aangevraagd op basis van 0,8 fte voor een nieuwe predikant. Het draaiboek voor  

     andere noodzakelijke acties is al uit de kast gehaald. 

 

     Ook werd gemeld dat het plan voor de vervanging van het huidige Vulpen orgel, 

     dat niet in een goede staat verkeert en ongeschikt is voor de kerkzaal van de Oase, 

     heeft geleid tot het indienen van een aanvraag bij het College van Kerkrentmeesters.  

     Initiators van het plan zijn de organisten A. Nauta, H. Zandstra en ouderling  

     E. de Boer. De aanvraag is inmiddels gehonoreerd, maar zal nog door de Algemene 

     Kerkenraad moeten worden bekrachtigd. Het te plaatsen Johannes orgel zal nu ook 

     door organist A. Nauta worden gebruikt, waarbij kan worden aangetekend dat de  

     piano zijn functie niet zal verliezen. 

 

     Tot slot van dit gedeelte van de avond werd aan de wijkpredikant een boeket bloemen overhandigd, omdat het haar laatste 

     wijkavond in ons midden is. Het tweede deel van de avond was voor rekening van de heer B. Bilker, die een lezing hield  

     over ‘Marijke Meu’. In een boeiend verhaal waarin veel feiten over de toehoorders werden uitgestort, was het uur snel voorbij. 

     Als dank kreeg hij onder andere een boeket bloemen mee.  

 

     Na het officiële gedeelte volgde de nazit met lekkere hapjes en drankjes.  

     Dit duurde tot ongeveer 22.00 uur en het voornemen is om elkaar buiten de wekelijkse vieringen, in het najaar weer te  

     ontmoeten. De wijkavond kan opnieuw als geslaagd worden beschouwd. 

 

     A.K. Damstra, voorzitter 

 

 
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 ûs gean. 

 

Dy’t sels de wei, de wierheid 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 op te stean en op syn wegen troch te gean. 

 

          
           Tekst : Margryt Poortstra  -  Musyk : Geart van der Heide. 

                            Ut hertslach ‘lieten om it út te sjongen’. 
 

Hij is opstien! 
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Bij de bekendmaking van het voornemen beroep, de ontvangst van het beroep en het aannemen van het beroep had niemand 

nog kunnen verwachten dat kort daarna zulke ingrijpende maatregelen zouden komen in de strijd tegen het virus. Ik had een  

lijstje van afscheidsbezoeken klaar en had net een begin gemaakt met de eerste bezoeken … dat worden nu verder telefoontjes,  

helaas … Ook had ik een themareeks voor de diensten in gedachten om langzamerhand naar het afscheid toe te werken.  

Helaas is ook dat onmogelijk geworden … 

 

We hadden een afscheidsdienst gepland: 26 april. Nu alle samenkomsten tot 1 juli  

verboden zijn, moeten we deze dienst uitstellen. Vermoedelijk zal er een afscheids-

weekend (met op vrijdagavond de vrijwilligersavond en zondagmiddag de afscheids- 

dienst) eind augustus worden gepland. Zo kunnen we dan alsnog goed afscheid van  

elkaar nemen en het einde van onze gezamenlijke tocht van vijf jaar markeren.  

Via volgende edities van Ruimte, Geandewei en zondagsbrieven zult u daarvan op  

de hoogte worden gehouden.  

 

Ik had het me heel anders voorgesteld: eerst mijn afscheid gekoppeld aan de  

vrijwilligersavond en vervolgens in een dienst, om samen terug te kunnen kijken op  

de afgelopen vijf jaar. Wat is er veel gebeurd, wat hebben we mooie dingen bereikt  

met elkaar!  Het Jubileum-weekend en de reis naar Israël bijvoorbeeld, het opknappen  

van onder andere de Vijverzaal, een uitgebreidere gedachtenishoek, zoveel vieringen, zo-

veel contacten, zoveel pastorale hoogte- en dieptepunten waarin ik u nabij mocht zijn … 

Ik wil u op deze plaats danken voor het vertrouwen dat u mij gegeven heeft, bij die  

hoogte-, maar zeker ook bij de dieptepunten. Vertrouwen in periodes van ziekzijn,  

afscheid nemen en rouw …  

 

Ik blijf het keer op keer als iets heel bijzonders beschouwen. Het maakt ook, dat ik me  

met velen van u zo verbonden ben gaan voelen. Iets wat mijn vertrek ook moeilijk  

maakt. Geraakt ben ik door de vele lieve berichten en goede wensen die ik in gesprekken,  

tijdens telefoontjes  en per mail mocht ontvangen. Wat had ik het bijzonder gevonden als  

dat 24 en 26 april ook nog met elkaar gedeeld zou kunnen worden. Wat is het ergens ook  

een geruststelling dat we dit later dit jaar hopelijk alsnog kunnen laten plaatsvinden! 

 

Voor nu wil ik, na al die lieve berichten en goede wensen, op deze plaats ook u allen het beste toewensen: onderlinge  

verbondenheid voor het aangezicht van God, erop vertrouwende dat wat er ook gebeurt, dat God mee zal gaan. Ga met God en 

Hij zal met u allen zijn, op al uw wegen, met Zijn raad en troost en zegen, bij gevaar in bange tijden, zal Hij over u zijn vleugels 

spreiden … Ja, ga met God en Hij zal met u allen zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten en in zijn naam elkaar begroeten.    

                                                                                                                                

              Ds. Madelon Vroonland 

 

                                                    

                                                    

 
         Daar geadviseerd wordt om het pastorale bezoekwerk in deze tijd tot een minimum te beperken,  

                                              vindt er alleen crisispastoraat plaats rondom (aanstaand) overlijden.  

 

    Om toch onze onderlinge verbondenheid merkbaar te laten zijn, 

    heb ik de wijkbezoekers gevraagd om degenen die zij normaliter 

    bezoeken nu te bellen. Nu hebben wij niet van iedereen het 

    telefoonnummer. Mocht u niet gebeld worden en toch graag 

    contact hebben, bel gerust naar uw  wijkbezoeker of ouderling. 

    Hun gegevens staan in het jaarboekje. 

    

    Dank ook vanaf deze plaats voor het omzien naar elkaar,  

    dat ook buiten deze ‘officiële’ weg om gebeurt! 

                                                                                                                          

                                                                                                                                     
    Ds. Madelon Vroonland 
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     In de tijd dat ds. Huib Klijn nog bij ons was, is één van de zaaltjes achter de kerkzaal,  

                                                       omgetoverd tot stiltecentrum. 
   

     Een ruimte met zachte oudroze vloerbedekking en met bijzondere verlichting en een prachtig Icoon aan de            

     wand. In die tijd startte Huib Klijn ook met de mogelijkheid om te mediteren naar aanleiding van een bijbel-  

     gedeelte. Huib heeft indertijd aan Anna gevraagd om het stokje over te nemen, toen het hem niet meer   

     lukte. En nu … vele jaren later is die meditatiegroep er nog steeds! 

 

 

 

  

  In ogenblikken van stilte kun je je gedachten hierover laten gaan. Ook is er de mogelijkheid om iets te delen  

  als die behoefte er is. Het is een prachtige manier om met je geloof bezig te zijn. De meeste mensen die  

  komen horen bij een vaste kern, maar iedereen is welkom!! We zijn ongeveer anderhalf uur bij elkaar.  

  Helaas is onze laatste avond van dit seizoen niet door gegaan door de Corona, maar in het najaar van dit jaar     

  starten we weer! De beleving van deze waardevolle avonden nemen we mee naar huis om er nog vaak aan  

  terug te denken! 

                                                                                              Anna Stienstra, Trijnie Wouda, Helma Feenstra 

In de sfeervolle en mooie ruimte van het stiltecentrum komt een groep   

van ongeveer 15 mensen een aantal keren in het winterseizoen bij  

elkaar om te mediteren, om stilte en rust te ervaren en om tijd te  

nemen voor bezinning en verdieping en om even vrij van alle spanning  

en drukte na te denken over een bijbelgedeelte of een gedicht.  

Er staat altijd een soort thema centraal en daar zoeken we als “leiding” 

een stukje uit de bijbel bij en verder andere teksten, liederen of  

gedichten. Thema’s van de laatste jaren zijn bijvoorbeeld vertrouwen, 

wie ben ik, het bidden, wat is heilig voor jou, zet je lamp niet onder de 

korenmaat en nog vele andere. 

 

 

                            

 

       

 

 

                 

               In deze onwerkelijke weken volgen maatregelen en nieuwsberichten elkaar in een hoog tempo op.  

          We merkten het al met de kopij voor Ruimte : wat vrijdag was aangeleverd, bleek maandagavond  

       aangepast te moeten worden. Daar Geandewei eens per twee weken verschijnt met nog een week  

           tussen aanleveren kopij en verschijning, is het niet mogelijk om Geandewei echt actueel te houden.  

    

        Daarom zullen we op de website www.kerkhuizumoost.nl de meest actuele informatie plaatsen en  

                dit de komende weken ook met extra zorg bijhouden. 

 

                                                       Het moderamen van de wijkkerkenraad 

            VRAGEN IN CORONA– EN VACATURETIJD :  

 Pastoraal meldpunt : Siska Vellinga : 06 - 33 826 822               

 Scriba : Minke Koornstra : 058 - 288 40 11 

CORONAVIRUS 
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                       Protestantse Kerk Leeuwarden Huizum-Oost 

 

Misschien heeft u het al gemerkt, maar misschien ook niet: de website van onze kerk ziet er dit jaar anders uit dan 

vorig jaar. De vorige lay-out stamt al uit 2011 en was toe aan een make-over. Daarnaast was de site op veel punten 

niet meer actueel. Ook onder ‘de motorkap’ is er veel aangepast, maar u zit waarschijnlijk niet te wachten op een 

heel technisch verhaal over PHP, MySQL, Wordpress etc.. 

 
NIEUWE LAY-OUT 

De beslissing om de website te herbouwen hebben we in 2019 genomen. Daarbij hebben we gekozen om enerzijds 

vanaf niets te beginnen, maar er bleek een handige tool in de oude site te zitten om inhoud in de nieuwe site te  

zetten. De meest belangrijke artikelen hebben we zichtbaar gemaakt via de startpagina van de website. Hieronder 

vallen de pagina’s over de predikant, contact, de pagina met de link naar de kerkomroep om de dienst mee te  

luisteren of later te beluisteren.  

 
ACTUELE BERICHTGEVING 

Op de laatstgenoemde pagina is ook de laatste zondagsbrief beschikbaar zodat de dienst meegelezen kan worden. 

Daarnaast ook de tegenwoordig verplichte pagina over Privacyverklaring. Ook de ANBI pagina die verplicht is voor 

de Belastingdienst zodat giften aan de kerk aftrekbaar zijn. Natuurlijk is er de agenda met de kerkdiensten. Verschil 

met de vorige website is dat de actuele berichtgeving over de komende kerkdiensten en mededelingen, het stukje 

dat ook in Geandewei verschijnt, meteen zichtbaar is op de startpagina. Aan de rechterkant is de agenda zichtbaar. 

 

                                                                                                       
      FUNCTIONALITEIT  

      De komende tijd zullen we kijken met welke   

      informatie de site kan worden uitgebreid of met   

      welke functionaliteit. De digitale Ruimte wordt   

      namelijk vanuit de oude website verstuurd.  

      Deze draait nog op de achtergrond mee.  

       

      Deze functionaliteit willen we graag overzetten  

      naar de nieuwe site. Ook zal ik mensen gaan  

      inlichten hoe informatie aan de site toe te voegen,              

      zodat het niet bij één persoon ligt. Als het goed is,  

      is het nieuwe systeem daar beter geschikt voor           

      dan het oude systeem. 

          
PUBLICATIE VAN FOTO’S 

We hebben besloten om de foto’s van de website te verwijderen vanwege de privacywet. Foto’s publiceren waar  

niemand op staat, schijnt geen goed idee te zijn, heb ik een aantal jaren geleden geleerd op een cursus website 

bouwen voor de kerk. Dit bevestigt namelijk het ‘lege kerken syndroom’. Ik heb nog wel een verzameling foto’s waar 

mensen onherkenbaar zijn of ik kan de mensen op de foto om toestemming vragen. 

 
CONTACTPAGINA 

Maar we willen ook graag weten wat u er van vindt. Mist u bepaalde informatie? Wat vindt u van de vormgeving? 

Mist u bijvoorbeeld foto’s? Op de website hebben we een contactpagina: 

 

       https://www.kerkhuizumoost.nl/index.php/contact/ 
 

ZINVOLLE FEEDBACK 

Als u hier reageert, wordt er een e-mail naar mij verstuurd met uw opmerking. Vergeet daarbij niet het vinkje te  

zetten bij ‘ik ben geen robot’. Helaas is deze functie nodig, omdat de spam-robots op internet helaas ook onze  

website al heel goed kunnen vinden. De feedback die ik van hen binnen kreeg vond ik niet zo relevant. Ik hoop dat  

u wel zinvolle feedback heeft en dat we langzaam kunnen bouwen aan een nieuwe volledige website die past bij  

onze wijkgemeente Huizum-Oost. Alvast bedankt. 

 

                                                                                                                                          Edwin van der Wal 

 

 

NIEUW ! 



Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

16 MEI 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’. 

         Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

             KERKDIENSTEN: 

                                      

                

                                        

 

 
        Een tijdje geleden heeft er een interview met mij in de ‘Ruimte’ gestaan over mijn reis naar  

               Myanmar in juli a.s. Hier is veel reactie op gekomen en dat vond ik erg leuk om te merken! 

 

   

    Inmiddels ben ik ook al erg ver met het geldbedrag dat ik op moet halen om    

   mee te kunnen. Dit komt vooral door het enthousiasme vanuit de Oase.  

                                                                 Heel erg bedankt daarvoor!  

 

                                                                 U kunt natuurlijk nog steeds een appeltaart bestellen als u dat lekker vindt,  

                                                                 ook kan ik u helpen met klusjes rondom huis. Deze extra bijdragen komen 

     rechtstreeks ten goede van het bouwproject. 

 

    

         NOGMAALS ONTZETTEND BEDANKT VOOR DE ENORME STEUN! 

   

                        Groetjes, Lisanne Pronk 

                    lisannepronk42@gmail.com  -  06 - 49 626 787  (‘s avonds) 
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     KERKDIENSTENOVERZICHT 

     Vanwege de maatregelen die bekend zijn gemaakt op 23 maart j.l., waaronder  

     een verbod op samenkomsten tot 1 juni, zullen de kerkdiensten die gepland  

     staan in april en mei niet doorgaan. We hopen in ieder geval op 5 en 12 april  

     een meditatief moment uit te kunnen zenden via www.kerkomroep.nl, tenzij ook  

     dat vanwege de maatregelen op dat moment niet mogelijk blijkt te zijn.  

 

     We kunnen de zondagen daarna nog niet overzien op het moment van schrijven,     

     daarover informeren we u op de website www.kerkhuizumoost.nl en via  

     Geandewei. 

                    Het moderamen van de wijkkerkenraad 

 


