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Mensen die een eigen bedrijf zouden willen starten zullen dat in deze coronatijd stellig uitstellen tot tijden met  

meer zekerheid. Pas als er voldoende vertrouwen is in de toekomst dan kan het risico genomen worden om een  

eigen bedrijf te beginnen. Plannen voor een eigen zaak ontstaan vanuit een geloof in eigen kracht en met geloof  

in de toekomst. Zo iemand die een eigen bedrijf begint is geen luchtfietser, maar heeft geestkracht om zijn  

bedrijf te beginnen. Zo iemand baseert zich op een deugdelijk beleidsplan dat aangeeft waar deze ondernemer 

over 5, over 10 jaar wil staan. Ik denk dat het Ondernemen eigenlijk ook een  

weerspiegeling van het leven is.  

 

Ons leven heeft een betrouwbare goed opgeleide stuurman nodig om de goede  

koers te blijven varen. Welnu, in de Bijbelse boodschap is alles te vinden voor  

een deugdelijk beleidsplan voor ons leven. Op blijde en moeilijke momenten kunnen  

we terecht bij God. Gods plan met ons en met onze wereld is te vinden in de Bijbel,  

Zijn Woord. Wij hebben Gods Geest nodig om ons steeds opnieuw van deze waarheid  

te doen doordringen. En bij deze geest, denken we aan Pinksteren.  

We lezen hierover in het begin van het Bijbelboek Handelingen.  

 

Daar gaat het vooral over deze geest. Het is de 50e dag na de eerste dag van het Paasfeest,  

Pesach. De stad Jeruzalem is overvol met al de pelgrims die van heinde en verre gekomen  

        zijn om het Joodse Pinksterfeest te vieren.  

        Het is in de bovenzaal van een huis in Jeruzalem  

        waar de discipelen en een aantal getrouwen verblijven, 

        in afwachting van de vervulling van Gods belofte.  

        Ze zijn volhardend in gebed, zo staat het er.  

        De spanning is voelbaar. Wat gaat er wanneer gebeuren? 

         

        En dan is er vanuit de hemel - Gods woongebied - een geluid  

        als van een stormwind en een soort van vlammen als van vuur  

        die zich op ieders hoofd van de aanwezigen in de bovenzaal zetten.  

         

           Het geluid van die stormwind is zó plotseling en zó hevig, dat alle  

        mensen buiten op straat verschrikt op zoek gaan naar de oorzaak.  

        De bovenzaal stroomt leeg en de verbouwereerde pelgrims en al  

        de vrome Joodse immigranten zien wat ze niet eerder zagen en ze  

        horen een uitgelaten en opgetogen schare van volgelingen spreken  

                                                                      over hun geliefde Jezus. Deze enthousiaste schare raakt maar niet  

                                                                      uitgesproken.  

                        (vervolg pagina 2) 
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En het meest wonderlijke? Al die pelgrims, al die Joden en Jodengenoten horen deze enthousiastelingen spreken in hun eigen 

landstaal! Nu, dat waren vele talen. Want deze pelgrims en Joden komen echt van overal. 

 

Wie horen al die toegestroomde Joden en Jodengenoten spreken? Het zijn eenvoudige mensen. Vissers van achter hun netten 

gehaald. Jezus zei destijds tegen hen: “Volg Mij”. Zo werden zij discipelen, leerlingen van Jezus. En ze maakten veel mee.  

Die belevenissen vinden we in de vier evangeliën. Soms twijfelen zij of begrijpen zij Jezus niet als Hij spreekt over de noodzaak 

van Zijn komende lijden. Maar toen het er echt om ging, lieten ze hem alleen. De discipelen begrepen niet dat het nodig was dat 

Jezus met Zijn leven het ultieme offer moest zijn, dat Hij moest sterven om zo de wet definitief te vervullen. 

 

Maar toch zoekt Jezus na Zijn opstanding uit de dood hen weer op en ontmoet hen in Galilea. Want nu is de concretisering van 

de door Hem toegezegde Trooster nabij! De heilige Geest komt met Pinksteren! Die Geest zal de leidsman zijn nadat Jezus van 

de aarde is weggenomen. En alleen met de steun van de heilige Geest is het te begrijpen dat Jezus Zich als een offer moest 

geven. Zo is het heilswerk van Jezus te verstaan. Zo, door de werking van de heilige Geest komen de discipelen en die andere 

volgelingen tot de volle zekerheid van geloof. Om het heel persoonlijk te zeggen: Zekerheid van geloof komt met en na het  

Pinksterfeest als de heilige Geest intrek in je neemt. De heilige Geest werpt voor jou een licht op de heilsfeiten die God heeft  

betoond. En daardoor versta je tenminste iets van de omvang van de grootheid van Gods gave. En dan? Dan raak je  

enthousiast en dan ga je spreken en je raakt niet uitgepraat! 

 

                  Volgelingen in vuur en vlam 

 

Wat voor boodschap brengen die enthousiaste door de heilige Geest in vuur en vlam gezette volgelingen van Jezus?  

Wel, het gaat over de grote daden, de grote werken van God. Denk maar aan de schepping, aan de bevrijding, aan Gods daden 

in Jezus. Lees het er in de Bijbel maar op na. De Geest van God beschikt over de taal en de discipelen worden het instrument.  

Zo, in navolging van hen, moeten ook wij het instrument van Gods Geest worden. We moeten het kanaal zijn dat de Geest  

gebruikt om de blijde boodschap van het evangelie door te geven aan een ieder die we tegenkomen. Wij zijn dat “zending” gaan 

noemen - onze opdracht! 

 

Het geloof en het verstaan van de bijbelse tekst is een persoonlijke zaak. De Geest wil binnen dringen in het hart. In jouw eigen 

situatie hoor je de stem van God. Dat kan voor de één in een tekst zijn, voor de ander een lied en voor weer een ander een  

muziekgedeelte. God schenkt ons Zijn liefde, Zijn troost, vrede. En deze goede boodschap wordt ons nu met dit Pinksterfeest  

aangereikt! Daarom mogen wij - ook al begrijpen we het niet helemaal -, vol vertrouwen verder gaan. God laat niet los wat Zijn 

hand begon! We gaan verder, wetend dat God een beleidsplan voor ons heeft waarmee wij vooruit kunnen. Dit, ongeacht welke  

donkere coronawolken wij ook ervaren. Ik wens u allen een gezegend Pinksterfeest 2020! 

                                                                                                                                                         Ds. P.R. Beintema 

           De wijkkerkenraad heeft afgesproken dat we in juni nog geen kerkdiensten in de Oase houden. Wij vinden op basis      

           van de maatregelen en richtlijnen het niet haalbaar om aangepaste diensten te houden voor maar 30 gemeenteleden. 

           Daarbij zijn er volgens ons nog teveel gezondheidsrisico’s. Wel wordt er nagedacht over een start van de diensten  

           per 1 juli a.s. Daarbij volgen we de komende weken de richtlijnen en zullen ook conform de voorschriften een plan voor  

           de kerkdiensten ontwikkelen. 

          

            * Vrijdag 21 augustus :  Vrijwilligersavond / ook aandacht afscheid Ds. M.E. Vroonland  

              * Zondag 23 augustus :  Afscheidsdienst  Ds. M.E. Vroonland (15.00 uur)  

            * Zondag 20 september :  Startzondag  

           Met vriendelijke groet, 

   

           H.C. Koornstra - Scriba Huizum Oost 

 

           Telefoon : 058 - 288 40 11  /  Mobiel : 06 - 13 39 55 26  —  E-mail :  scribaathuizumoost@gmail.com 



      

      

 
 

 
MOEILIJKE EN ONZEKERE TIJDEN 
De zon schijnt en de knoppen beginnen uit te komen. Het is lente en wij kunnen genieten van het mooie weer.  
Ondertussen gebeurt er van alles om ons heen waar wij door in de war raken en ons onzeker over voelen.  
Er komen veel vragen op ons af :  
                                                  

                                                “Hoe gaan wij om met pastoraat in deze tijd?”  
 
 
VERBONDEN MET ELKAAR TIJDENS CORONA-CRISIS-TIJD 
Bezoekwerk is vrijwel niet meer mogelijk om te voorkomen dat wij elkaar gaan besmetten. Dit vraagt alles van onze creativiteit  
om toch met elkaar in contact te blijven. Wij voelen ons juist in deze tijd verbonden met elkaar ook al moeten wij op afstand blijven.  
Van diverse kanten horen wij, dat er kaarten gestuurd worden, er wordt weer meer getelefoneerd met elkaar en indien mogelijk is  
er contact via WhatsApp of de Email. 
 
 
EVEN GEEN BEZOEKPROJECT ... 
Eetcafé, koffie/thee-inloopochtenden zijn voorlopig niet mogelijk. Ook de kerkdiensten met koffiedrinken na moeten wij missen.  
Gelukkig kunnen wij op alle mogelijke manieren toch een dienst mee beleven via televisie of andere kanalen. Ook vanuit het  
bezoekproject kunnen er nu geen bezoeken gebracht worden. Vorig jaar heeft iedereen van 70 jaar en ouder een brief gehad  
met diverse vragen: wie wil graag bezoek, wie wil bezoek brengen, is er behoefte aan een dienst op middag? Na inventarisatie  
van diverse reacties zijn verschillende mensen weer aan elkaar gekoppeld wat bezoekwerk betreft en ook hebben wij een mooie  
dienst met Heilig Avondmaal gehad op een middag in oktober.  
 
Het lag in de bedoeling dit in mei nog een keer te herhalen, maar gezien de omstandigheden gaat dit niet lukken.  
Wij hopen dat dit weer mogelijk zal zijn in het najaar. De indeling van het bezoekproject zoals het nu is willen wij graag nog een  
jaar door laten lopen. Maar mochten er ondertussen mensen zijn, die nu niet op de lijst staan, voor hetzij bezoek brengen of  
ontvangen en zich toch alsnog willen aanmelden voor het één of ander, dan kan dat via Janny de Dreu :  
 
                                                               Tel. 280 13 87 of email : dreudec@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRIJWEL GEEN ACTIVITEITEN 
Alle activiteiten staan nu op een laag pitje. Zodra het weer mogelijk is hopen wij als pastorale werkgroep weer bij elkaar te komen  
om te kijken hoe wij diverse zaken weer op gaan pakken. Eén activiteit is inmiddels wel opgepakt en kan ook uitgevoerd worden.  
Vanuit de gemeente kwamen geluiden om iets te doen met een kaartenactie. Inmiddels hebben alle gemeenteleden van 80 jaar  
en ouder een kaart ontvangen. Ook de zieken hebben wij geprobeerd niet te vergeten. Deze actie is gestart in april voor Pasen  
en wordt eind april, begin mei nog een keer herhaald.  
 
AFSCHEID DS. MADELON VROONLAND 
Ondertussen heeft onze wijkpredikant ds. Madelon Vroonland afscheid genomen in een wat vreemde setting. Voor haar was het  
een lastige situatie om op een goede manier afscheid te nemen van onze wijkgemeente. Er ontstond een leuk initiatief om haar 
allemaal een kaart te sturen. Ondertussen is zij verhuisd en begonnen in haar nieuwe gemeente. Wij wensen haar Gods kracht  
en nabijheid toe. Vanuit de pastorale werkgroep willen wij haar bedanken voor alles wat zij voor onze gemeente heeft gedaan in  
de afgelopen jaren en wij willen haar een gezegende tijd toewensen in haar nieuwe gemeente. 
 
AFSCHEID ANNIE JOOSTEN 
Daarnaast moesten wij ook afscheid nemen van Annie Joosten, al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Oase. Zij heeft zich op  
velerlei gebied binnen onze gemeente verdienstelijk gemaakt, de laatste jaren als coördinerend wijkbezoeker. Annie is verhuisd  
naar Ede, waar zij dichter bij de familie woont. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en het vele werk dat zij heeft  
gedaan voor de kerk. Wij willen ook haar nog een gezegende tijd toewensen in Ede. 
 
GELOOF EN VERTROUWEN 
Tot slot willen wij iedereen veel sterkte en geduld toewensen. Wat ons nu overkomt maakt ons soms sprakeloos en wij kunnen het  
soms nauwelijks bevatten, maar wij mogen ons gesterkt weten door ons geloof en vertrouwen. Wij weten, dat God erbij is, ons wil  
troosten en bemoedigen. Dat dit ons kracht mag geven en hoop voor de toekomst. 

 
 
De pastorale werkgroep  
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     “Oog voor voedsel, hart voor mensen” 

 

                        

 

            De voorraad bij de Voedselbank slinkt snel en de nood is hoog! 

       

       Omdat we al wekenlang niet in de gelegenheid zijn om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank i.v.m. de 

        verplichte sluiting van onze kerken hebben we op dinsdag 21 april en woensdag 22 april een inzamelingactie gehouden  

        voor de Voedselbank in/bij de Oase. 

 

         

        Vooraf hebben we geprobeerd om in de omgeving  

        zo veel mogelijk publiciteit te maken en een  

        aankondiging gezet in Geandewei.  

 

        Ook mochten we ons gelukkig prijzen met een  

        brede aandacht van Omrop Fryslân.  

 

        Het resultaat was onvoorstelbaar!  

        Uit alle windstreken kwam men aan met tassen vol 

        levensmiddelen en ook de financiële bijdragen  

        waren fantastisch. Al met al een groot succes. 

 

 

        Na de succesvolle actie bij de Oase in april willen we nogmaals een beroep op u doen. Door de aanhoudende onzekere 

        tijd is de vraag om hulp bij de Voedselbank weer gestegen (+8%). Daarom willen we op dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni        

        weer een inzamelingsactie houden in/bij de Oase. Bijgaand lijstje geeft aan welke producten de voorkeur hebben. 

 

        U kunt deze en andere producten brengen op 

 

                   Dinsdag 9 juni a.s. van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur  
                                                                 en op  

                               Woensdag 10 juni a.s. van 10.00 - 12.00 uur 

                          in/bij de OASE, Weideflora 142. 
 

         

 

 

 

 

         

 

         

        De volgende producten hebben de voorkeur : 

         

          Houdbare melk, Koffie 250 gram, Koffiemelk, Chocopasta, Hagelslag, Macaroni 500 gram,  

                    Spaghetti 500 gram, Tomatenpulp pak/blik, Wereldgerechten, Rijst 400 gram,  

                                                     Ham/Smack in blik, Soep in blik 1000cc.  

 

 

         Namens de Voedselbank alvast heel hartelijk dank!                                    

                                                                                                                   Auke, Bouwe en Fetze 
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            Vaida (Vajda) in het westen van Roemenië, ± 25 km ten noorden van de stad Oradea (NagyVarad)  
                  in de provincie Bihor is de zustergemeente van de Protestantse Kerk Leeuwarden-Huizum. 
                
       Een werkgroep zorgde jaren lang voor de contacten. Eind 2018 werd de werkgroep opgeheven vanwege gebrek aan 
       vrijwilligers. De Diaconie Leeuwarden-Huizum besloot de lopende projecten over te nemen.  
       We steunen het arme dorp Vaida met : 
        
       * WARMEMAALTIJDSERVICE : kinderen van arme gezinnen krijgen dagelijks een warme maaltijd.  
       * STUDIEFONDS : reiskosten voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan in een naburige stad. 
       * HAPPY BABYSERVICE : bij een geboorte krijgen de ouders ondersteuning. 
       * MEDICIJNEN : medicijnen zijn erg duur in Roemenië; daarom worden op gezette tijden medicijnen gestuurd.      
       * INCIDENTELE STEUN :  als er ergens actuele nood is proberen we bij te springen, bijv. door een tweedehands  
          scootmobiel of de reparatie van een lekkend dak als iemand dat niet kan betalen. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
        
 
 
        
        
       Met twee collecten per jaar en donateurs probeert de Diaconie praktische hulp in Vaida te bieden. Het geld komt goed  
       terecht, want alle hulp gaat via het predikantenechtpaar en geregeld gaan ’Vrienden van Vaida’ langs.  
       Ds. Kondor (vanwege studie) en zijn vrouw zijn afgelopen zomer in Leeuwarden geweest en ze hebben gesproken met  
       leden van de Diaconie. U kunt een bijdrage geven via : 

                     

                                                      NL76 INGB 0005 1541 05 
                                  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum 
                                               o.v.v. Werkgroep Roemenië 
         
       Diaconie Leeuwarden-Huizum 

Warmemaaltijdservice 

                                      

                

                                                

 

 
    In het startnummer van vorig jaar heeft er een interview met mij in de ‘Ruimte’ gestaan over  

     mijn reis naar Myanmar in juli a.s.  

 

  Vanwege het coronavirus is het onzeker of de projectreis naar Myanmar 

         door kan gaan. De organisatie waarmee ik reis wacht met het afzeggen  

 totdat vanuit de vliegtuigmaatschappijen wordt gezegd dat ze niet vliegen. 

  

 Dit omdat ik dan een voucher krijg waarmee ik hopelijk volgend jaar alsnog 

 op project kan. Dat is dan ook waar we nu vanuit gaan, waarschijnlijk gaat  

 het project dit jaar niet door maar we hopen volgend jaar alsnog te kunnen gaan.  

 

 Groetjes, Lisanne  

 E-mail : lisannepronk42@gmail.com  

 Mobiel : 06 - 49 62 67 87 
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Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

4 SEPTEMBER 2020 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 

Predikant  

Functie vacant 

 

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’ of de 

website www.kerkhuizumoost.nl.. 

              KERKDIENSTEN: 

        Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

 

                             

 
     Soms fiele wij ús iensum, mankelyk, 

  mei stommens slein, hast yn ússels beferzen 

  en net yn steat wat foar in oar te wêzen. 

   Hoe sil`t sa komme mei it keninkryk? 

            

   REFREIN : 

   Wij langje nei it wyngerûs, nei treast en frede yn it hert, 

   nei fjoer dat yn beweging set, nei Geast dy`t troch ús hinne brûst. 

 

     De taal dy`t Jezus spruts ha wij ferstien.   Neidreamend fan it earste, blide ljocht, 

  Hij hat de rûgens fan ús hert beslipe.   mei`t byld fan `t iepen grêf noch yn`e holle, 

  Wij fielden ús, yn him ferbûn, as ien.   soen`wij syn stim sa graach noch hearre wolle. 

  REFREIN.            Wij misse de besieling dy`t er brocht.       

           REFREIN. 

   

   It âlde folk kriich fjoer en wurden mei   Kom, Do fan frede, draach ús op dyn wyn 

   foar ûnderweis, as ljocht oer bange paden,  Hoe kin in minske wjuklam oait wer fleane? 

  as krêft en lykwicht, dwers troch see en skaden.  Lit dyn beweging troch ús hinne streame 

   Wat rekket ús, wa wiist no de wei?    en nim ús it wiere libben yn. 

   REFREIN.         REFREIN. 

                     
    Tekst  :  Margryt Poortstra. 

   Musyk  :  Jan de Jong. 

   Liet út  :  “Hertslach” Lieten om út te sjongen. 

   

 

 

      

            Zo.      5  juli      9.30 uur  Ds. E.P. van der Veen, Emmeloord 

    Zo.    12  juli         9.30 uur  Ds. M. Veen, Franeker             

     Zo.    19  juli       9.30 uur  Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

     Zo.    26  juli         9.30 uur Ds. J. Miedema, Leeuwarden 

     Zo.      2  augustus    9.30 uur Ds. J.D. Kraan, Burgum        

     Zo. 9  augustus    9.30 uur  Mw. G. van Brug, Leeuwarden 

     Zo.    16  augustus    9.30 uur Ds. P. Dijkstra, Grou 

     Zo.    23  augustus    9.30 uur Ds. A. Terlouw, Dronrijp       * Friese dienst  

              Zo.    23  augustus  15.00 uur Ds. M.E. Vroonland   * AFSCHEIDSDIENST      

  Zo.    30  augustus    9.30 uur Ds. M.J. Visschers, Wolvega 

    Zo.      6  september    9.30 uur  Ds. P.J. de Buck, Heerenveen 

     Zo.    13  september    9.30 uur        Ds. B. Woord, Almere 

    Zo.    20  september    9.30 uur  Ds. G. Wessels, Stiens         * Startzondag 
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