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Pastorale werkzaamheden 
In juni kreeg ik van de scriba de vraag of ik in verband met het vertrek van ds. Vroonland een aantal uren per week beschikbaar 

kon zijn voor pastorale werkzaamheden. Na een gesprek waarin we de taken hebben besproken, ben ik in juli met mijn  

werkzaamheden begonnen. Het is fijn dat ds. Posthuma naast zijn consulentschap ook pastorale taken op zich neemt, zodat 

we de taken kunnen verdelen. Ik heb in juli al kennis gemaakt, onder leiding van de pastorale coördinator Janny de Dreu, met 

de pastorale teams van de wijken. En op één van die bijeenkomsten kreeg ik de vraag of ik mij aan u wilde voorstellen  

in de ‘Ruimte’.  

 

Even voorstellen 

Wie ben ik en wat beweegt mij? Mijn naam is Siena Cnossen-Hoekzema en ik woon samen met mijn man  

Jan sinds 2002 met veel plezier in Scharnegoutum onder de rook van Sneek. Onze drie kinderen zijn al 

een tijdje de deur uit. De vijf kleinkinderen variërend in de leeftijd van 14 tot 6 ervaren wij als een groot 

geschenk in ons leven. Sommigen van u hebben in Prelude gehoord dat ik deze zomer mijn 70e  

verjaardag mocht vieren. 

 

Levensloop van een predikant 

In Sneek heb ik van 1991 tot 2008 eerst als pastoraal werker en later als geestelijk verzorger gewerkt in 

het verpleeghuis De Ielânen. Daarvoor was ik werkzaam in het kleuter– en basisonderwijs. Toen de  

kinderen kwamen ben ik gestopt met werken en dat was een prachtige tijd. Druk met hobby’s en vrijwilligers- 

werk. Maar toen in 1985 de jongste dochter vier werd, wilde ik wel weer voor de klas. Als er destijds voldoende werk in  

het basisonderwijs was geweest, was ik dat waarschijnlijk blijven doen. Door mijn interesse in geloofsvragen en  

betrokkenheid bij kerkelijke activiteiten ben ik vanaf 1972 theologische opleidingen gaan volgen. Via de  

                                                                  catechetenopleiding kwam ik terecht bij de NHL en daar heb ik  

                                                                  na jaren mijn eerste graads lerarenopleiding afgerond. Van de  

                                                                  mogelijkheid om tentamens in Bijbels Grieks en Hebreeuws te  

                                                                  doen heb ik gebruik gemaakt. Dat kwam goed van pas toen ik   

                                                                  in 1994 aan de RUG als deeltijdstudent mijn theologische studie  

                                                                  moest vervolgen. Dit was nl. een voorwaarde van het verpleeg- 

                                                                  huis om geestelijk verzorger te kunnen worden. Het was een  

                                                                  bijzondere periode in mijn leven. Met drie opgroeiende kinderen  

                                                                  aan het werk in een nieuwe baan en daarnaast twee keer in de  

                                                                  week met de trein van Workum naar Groningen voor de studie.  

                                                                  De steun van het  thuisfront was wel een voorwaarde. Gelukkig  

                                                                  was de studiedruk wat punten halen betreft niet zo hoog als nu,  

                                                                  want ik weet niet of het dan gelukt was. 

 

                                                                  Predikant met een bijzondere opdracht 

                Indrukwekkend was 28 mei 2000: de dag dat ik in het verpleeghuis 

                                                                  bevestigd werd als predikant met een bijzondere opdracht van de Hervormde 

                                                                  gemeente te Sneek. Wat heb ik veel geleerd van mijn werk in het verpleeghuis. 

                                                                  En wat vond ik het confronterend toen er mensen kwamen wonen die ik kende, maar                                   

                                                                  mij niet meer herkenden. Maar wat was het een fijne werkplek. Contact met bewoners  

                                                                  en gesprekgroepen met hun familie. Overleg met collega’s. Ik wist toen al dat zorg-           

                                                                  verleners een groot hart hebben. De diensten op zondag, de zanguurtjes op  

                                                                  donderdagmiddag, de sfeerdiensten met dementerende bewoners, de kerstvieringen  

                                                                  in de hal, soms een uitvaart, de in memoriambijeenkomsten. Zonder mijn vrijwilligers  

                                                                  had ik het niet gered. Ik kreeg ook de gelegenheid om als voorzitter van de ethische  

                                                                  commissie in Nijmegen de opleiding Ethiek in de zorgsector te volgen. Het heeft mijn  

                                                                  inzicht in ethische dilemma’s vergroot.  

                                                                                                                                                              (vervolg pagina 2)                                   
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Op een gegeven moment werd duidelijk dat er bezuinigd moest worden. Dat heeft ertoe geleid dat ik in 2008 een beroep voor 

50% als gemeentepredikant heb aangenomen naar de Protestantse gemeente i.w. van Idskenhuizen, Tjerkgaast en  

St. Nicolaasga.                                                                               

 

Wisseling van verdriet en vreugde 

Een feest was het op 15 mei 2011 toen de fusie definitief werd en de Protestantse gemeente Op ‘e Noed van start ging.  

Ook deze periode heb ik als een leerschool ervaren. Verdriet en vreugde wisselden elkaar af. Soms was er onbegrip, maar  

vaker begrip. Het jeugdwerk, de kindernevendienst, de kerkdiensten, de vacatures in de kerkenraad, de krimp, tekorten die  

opliepen, Rondom 10, ochtendkringen, boekbesprekingen, christelijke meditatie, stampotmaaltijden en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Het was een opbouwende periode. Men groeide naar elkaar toe. In 2014 ging ik met emeritaat en daar geniet ik  

nog steeds van. Er kwam ruimte om te reizen en op te passen, vrijwilligerswerk op te pakken, ingaan op verzoeken om  

‘s zondags in diensten voor te gaan.  

 

Samenbindende factor van een levende gemeente in de Oase 

En zo ben ik ook een aantal keren in de Oase op zondagmorgen terecht gekomen. Wat mij opviel was de goed doordachte  

liturgie en de structurele medewerking van gemeenteleden. En bij het koffiedrinken na de dienst mocht ik ook aanschuiven.  

Ik hoorde dat de zondagmorgen voor velen weer waardevol was geworden. Vooral voor de mensen die dierbaren hadden  

verloren. Deze ervaring heeft mij doen besluiten om ja te zeggen tegen de vraag van de scriba. En ik heb het pastoraat altijd  

een kerntaak gevonden van de kerk. In Gods naam er voor elkaar mogen zijn op momenten dat je het alleen niet redt.  

Dat is een taak voor alle gemeenteleden. Het onderlinge pastoraat is de samenbindende factor van een levende gemeente.  

Als het goed is werkt het helend. Biedt het troost. Kun je weer verder. Het pastorale netwerk probeert hier vorm aan te geven  

en wij als predikanten worden gevraagd voor de specifieke taken die ons door de kerkenraad zijn toevertrouwd. 

 

Pastorale activiteiten en coronavoorschriften 

Schoorvoetend worden de pastorale activiteiten met inachtneming van de coronavoorschriften weer opgepakt.  

Met verschillende mensen heb ik al kennis mogen maken. Als u een bezoekje wilt, geef dit door aan het pastoraal meldpunt  

(zie colofon). Het mag ook via uw wijkouderling of bezoekdame/-heer. Van te voren bel ik om een afspraak te maken. 

 

Het juiste woord op de juiste tijd 

Het is alweer jaren geleden dat we een paar dagen op vakantie waren in Hotel ‘de Walvisvaarder’ op Terschelling.  

Op de wand stond in sierlijke letters geschreven :   

                                                   

                                                 “Het juiste woord op de juiste tijd is als een 

                        gouden appel op een zilveren schaal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later ontdekte ik de woorden in spreuken 25:11. Ze lieten me niet los. Op het juiste moment bij iemand langs gaan, wat wil je dat 

graag bereiken met je bezoekwerk. En als je ook nog op het juiste moment het juiste woord mag spreken, wat voel je je dan een 

gezegend mens. Jezus is hierbij ons grote voorbeeld. We kennen de verhalen waarin Jezus wonderen verricht. Er komt iemand 

bij Jezus met een vraag om heling. Er is iets niet goed in het leven van de vrager: het maakt hem of haar ongelukkig.  

 

Jezus gaat in gesprek met de vrager, luistert aandachtig, vraagt soms door, maar er volgt heling. Blinden worden ziende, doven 

horen, kreupelen kunnen weer lopen, demonen tot zwijgen gebracht, zonden worden vergeven, stormen gaan liggen. Er wordt 

perspectief geboden. Dat is de kern van de boodschap. Jezus onvoorwaardelijke liefde is zelfs sterker dan de dood. In een  

pastoraal gesprek mag alles aan de orde komen wat erin ons leven gebeurt. Waar we blij van worden, wat ons verdrietig maakt, 

wat we niet begrijpen. Als ik op bezoek ga hoop ik dat ik het juiste woord op het juiste moment mag spreken. 

 

            Ds. Siena Cnossen-Hoekzema 
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Lit ús in hûs fan stilte bouwe, mei muorren fan leafde 

en in dak fan frede, mei keamers fol blydskip en in tún, 

in tún mei wat ljocht en wat skaad, mei wat sjongende fûgels 

 en in slûgjende kat op it paad. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Lit ús in hûs fan leafde bouwe, mei muorren fan begryp en in dak fan fertrouwen 

en in hiem om te sintsjen en keamers, keamers om yn te fer-dwinen, 

el-koarren te sykjen, el-koarren te finen, 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe. 
 

Tekst :  Tjits Peanstra 

Musyk :  Hindrik van der Meer 

Bondel :  “Hertslach” - Lieten om it út te sjongen 

 

         Lit ús in hûs fan stilte bouwe ... 

         

 

Commissie Vorming en Toerusting Goutum - Huizum Oost 

 
In de Oase wordt op 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 aantal : 12 

        Graag tevoren aanmelden via : 

        dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87. 

 

Data : woensdag 7 oktober en donderdag 12 november 2020. 

Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. 

Plaats: Oase, Weideflora 142 
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Vrijdag 21 augustus jl. zijn er gezellige bijeenkomsten geweest met zowel in de middag als in de avond een kleine groep  

gemeenteleden die afscheid kwamen nemen van Ds. Madelon Vroonland.  

 

Op zondagmiddag 23 augustus jl. ging Ds. Madelon Vroonland voor in een dienst in de Oase. Deze dienst stond in het teken van 

terugblikken. Bij de start van de dienst blikte de lector Harry de Goede terug naar de eerste dienst van Ds. Madelon Vroonland 

als voorganger in de Oase, vijf jaar geleden. In deze afscheidsdienst stonden de woorden van Prediker 3 centraal: “Alles heeft 

zijn tijd en beloop”. Daarnaast luisterden we naar het daarbij passende lied Prediker van Stef Bos met het refrein: “Er is een tijd 

van verliezen, er is een tijd van vertrouwen, er is een tijd van verlangen, er is een tijd van vergeten, er is een tijd van vergeven, 

er is een tijd voor alles”. We zongen ook: “Over het huis, de herberg onderweg, een huis met liefde opgebouwd liggend langs de 

weg als een Oase waaruit nieuwe kracht kon worden geput zodat elke zondag Pasen is”. In deze dienst was er ook kinderneven-

dienst en werd afscheid genomen van Anouk en Rens. Als slotlied zongen we lied 416, waarin de woorden die gedurende de 

middag nog vaker werden aangehaald, klonken: “Ga met God en Hij zal met je zijn op al je wegen”.  

 

De afscheidsdienst kreeg een vervolg doordat we samen op weg gingen door de afgelopen vijf jaar. Daarvoor hadden we een 

aantal thema’s gekozen uit vijf jaar predikantschap van Ds. Madelon Vroonland. En deze gekoppeld aan de verschillende  

kerkelijke jaren en bijzondere gebeurtenissen en kerkdiensten in onze wijkgemeente. Tussendoor waren er sprekers en  

passende muzikale intermezzo’s verzorgd door Arjen Nauta. Edwin van de Wal zorgde voor de ondersteuning van de terugblik 

middels een aantal foto’s op de beamer en de verbindende teksten werden gesproken door Minke Koornstra. We blikten terug 

op: “Hoe het begon” met Fetze Elgersma indertijd lid van de beroepingscommissie. We vroegen ons ook nog een keer af:  

“Wie is Ds. Madelon Vroonland”? Het 40-jarig jubileum met de pelgrimstocht in het teken van “Deel je leven” kwam voorbij en 

Margriet Dijkstra bood Madelon de paaskaars van 2020 aan. De Oase als Open Huis en een gemeente gedragen door  

vrijwilligers werd nog een keer belicht door Sjoerd Wendelaar Bonga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Reis die we met een aantal gemeenteleden naar Israël hebben gemaakt in mei 2018 werd beschreven in het verhaal van 

Kees de Dreu. We blikten terug op de bijzondere kerkdiensten die er in de afgelopen vijf jaar zijn geweest met als thema  

“Een goed gesprek”. De kinderen van de kindernevendienst onder leiding van Anna Frouk Hoogsteen en Willy Beek boden een 

nog zelf te maken taart aan in de vorm van het elfstedenkruisje en een houten reiskoffer met pompeblêd. Vanuit de  

gemeente sprak Martsje Miedema over de Fryske lessen die Madelon bij haar had gevolgd en de Fryske Tsjinst. Arjen Nauta en 

Eddy de Boer verzorgden een prachtig muzikaal intermezzo en Margo Ozinga overhandigde de bloemen van deze zondag en 

sprak namens de bloemencommissie. Samenwerking was het centrale thema in de woorden van Miljenko Braam en  

namens de gemeente bood hij Madelon een kistje met herinneringsbijdragen aan.  

 

Ds. Madelon Vroonland werd toegezongen door Arjen Nauta, die een speciaal lied voor haar geschreven en gecomponeerd had, 

over de reis van Leeuwarden naar daar waar de roots liggen van Ds. Madelon Vroonland en de volgende stap naar de gemeente 

Nieuwland in Westmaas. Eddy de Boer overhandigde namens de wijkgemeente Huizum-Oost de cheque met  

inhoud voor de cursus ‘Geestelijke vorming’ die Madelon gaat volgen. Na nog enkele persoonlijke afscheidswoorden van  

Ds. Madelon Vroonland was er nog de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Al met al kijken we als voorbereidings-

commissie terug op een bijzondere middag met veel verbinding, symboliserend onze verbinding met elkaar en onze predikant 

Ds. Madelon Vroonland in de afgelopen vijf jaar.  

 

Dank namens de commissie aan iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze middag.  

De voorbereidingscommissie: Fetze Elgersma, Eddy de Boer, Miljenko Braam, Sjoerd Wendelaar Bonga en Minke Koornstra. 
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We waren met ongeveer 20 gemeenteleden op 30 augustus jl. aanwezig bij de intrededienst. Deze dienst werd gehouden  

in een locatie van een evangelische gemeente te Oud-Beijerland. Verschillende gemeenteleden hebben meegekeken via  

YouTube. Het gebouw biedt normaal plaats aan ongeveer 1200 kerkgangers. Nu was er volop ruimte voor de aanwezige  

gemeenteleden en familie, gasten en genodigden om coronaproof de dienst bij de wonen. 

 

Na het aanvangslied “In de veelheid van geluiden” was er een indrukwekkend deel waarbij de verbinding van Ds. Madelon  

Vroonland aan haar nieuwe gemeente werd aangegaan. Ds. J.W.C. Batenburg-Rotteveel, een goede vriendin en studiegenoot 

van Madelon, leidde dit deel waarbij er woorden gesproken werden bij verschillende symbolen, waaronder doopvont,  

de wijnbeker en broodschaal, de Bijbel, de Sleutels en Paaskaars waarbij Madelon steeds na elk symbool op muziek de  

                                                                                                                           woorden sprak van enkele verzen van Lied 972. 

                                                                                                                           Dit deel  werd afgerond met het afleggen van de 

                                                                                                                         gelofte.  

 

                                                                                                                          

Hierna begon de uiteindelijke dienst met  

                                                                                                                         Ds. Madelon Vroonland als voorganger. Daarin  

                                                                                                                         was er het vertrek van de kinderen waarbij het  

                                                                                                                         gesprek met de kinderen onder andere ging over 

                                                                                                                         herinneringen die je hebt. Madelon betrok in dat  

                                                                                                                         gesprek de herinneringskist en het koffertje met 

                                                                                                                         inhoud, ontvangen bij haar afscheidsdienst op 

                                                                                                                         zondag 23 augustus jl. 

 

                                                                                                                         De preek was opgebouwd rondom de schriftlezing 

                                                                                                                         van Psalm 121 en Mattheus 28: 16-20 en ging 

                                                                                                                         over de nabijheid van de Heer op onze weg. 

                                                                                                                         Aansluitend speelde Arjen Nauta het muziekstuk 

                                                                                                                         “Hoop” van Louis van Dijk op de piano. 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                            Na de dienst waren er nog een aantal speeches  

waarbij Madelon o.a. ook toegesproken werd door de burgemeester, de heer Hemmen. Speciaal was verder ook de lego kerk, 

gebouwd door kinderen van de kindernevendienst en de bundeltjes met wensen van de kinderen rondom Geloof, Hoop en Liefde. 

Het was bijzonder om deze middag mee te maken en te ervaren dat deze volgende stap die Madelon Vroonland als predikant 

heeft genomen haar veel nieuwe uitdagingen gaat bieden maar wat ons blijft verbinden zijn de woorden uit het lied :  

                                                             “Ga met God en Hij zal bij je zijn”. 

                                                                                                                                    

                                        
                         Ds. Madelon Vroonland 

        30 augustus 2020 in de Gemeente Nieuwland te Westmaas 

     Westmaas      Gemeente Nieuwland 
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Vanavond zijn we op bezoek bij Helma Feenstra. De woning biedt mooi uitzicht over het kanaal  
en het valt me op dat veel wandelaars die over het pad lopen even snel naar binnen kijken. Helma is 
opgegroeid in Leeuwarden. Haar ouders waren gescheiden en ze is opgevoed door haar moeder. Die heeft 
haar best gedaan om zowel vader als moeder te zijn voor de drie kinderen. Ze was positief ingesteld., gastvrij en  
liefdevol voor Helma, haar oudere zus en haar jongere broer. De oom en tante van Helma, één van de zussen van haar  
moeder, waren ook heel erg betrokken bij het gezin en dat was een zegen voor het gezin. 
 
In de pubertijd was Helma in Leeuwarden-West lid van de jeugdclub en later van de jeugdvereniging en ze is ook leidster van  
een meisjesclub geweest. Er werden ook leuke kampen georganiseerd en daar heeft ze Durk ontmoet. Ze heeft nog altijd  
contact met de mensen die samen met haar op de vereniging hebben gezeten. 
 
Helma is na de studie aan de kleuterkweek begonnen als kleuterleidster en zoals toen gebruikelijk, gestopt met werken toen ze 
ging trouwen met Durk. Gelukkig kregen ze al snel kinderen, een dochter, een zoon en nog een dochter. De oudste dochter 
woont nu in Workum, de zoon in Haarlem en de jongste dichtbij in de wijk en zij gaat met haar gezin ook naar de Oase. Ze zijn 
alle drie gelukkig getrouwd, hebben kinderen, een baan en een huis. Helma zegt daarover: “Ik vind dat ik daarin heel gezegend 
ben”. Ze is tien jaar thuis gebleven bij de kinderen. Ondertussen had ze het diploma basisonderwijs gehaald en kon ze invallen  
op basisscholen. Daarna kan ze parttime aan de slag op de Prins Mauritsschool in Bilgaard. Dat was voor 2 à 3 dagen per week.  
Het was een leuke school om voor te werken en omdat de wijk multicultureel is en er relatief goedkope huurwoningen staan, was 
je als leerkracht tegelijk ook een soort maatschappelijk werkster. Ze heeft gewerkt tot haar vervroegd pensioen, zodat ze tegelijk            
met Durk kon gaan genieten van hun pensioen en er op uit te trekken met de camper. Helaas was dat heel erg kort, omdat Durk 
in 2009 plotseling overleed. “Wat miste ik mijn grote liefde en wat veranderde er veel … al de dingen die altijd gewoon waren, 
waren nu anders en niet meer vanzelfsprekend. Samen dingen doen en ondernemen en samen thuis zijn, is immers veel fijner                    

dan alleen. Mijn maatje mis ik nog steeds, maar gelukkig heb ik mijn leven wel 
weer op kunnen pakken en na al die jaren, ben ik toch blij dat ik nog vele  
dingen kan doen die leuk zijn. Met alle hobby’s die ik heb en dingen die ik voor 
de kerk kan doen. Het is ook fijn en bijzonder om oma te zijn en er voor de  
kinderen en kleinkinderen te zijn. We hebben een hecht en fijn gezin en dat  
hebben onze kinderen nu zelf ook”. 
 
Wat betekent de kerk van Huizum-Oost voor jou? 
“Doordat je verbonden bent met een kerk, is mijn instelling dat je er ook wat voor 
moet doen. Het komt niet vanzelf. De kerk heeft een dominee die betaald wordt, 
maar de rest zijn vrijwilligers.” Durk en Helma hebben hun hele leven veel voor 
de kerk gedaan. Helma heeft o.a. de kindernevendienst opgezet in de Salvator- 
kerk en dat heeft ze 25 jaar gedaan. Na het wonen in Bilgaard, in de Robinson-
straat en Camminghaburen kwamen ze in Aldlân wonen.  
 
Durk zat eerst nog in de kerkenraad en cantorij in Camminghaburen.  
Dat hebben ze eerst afgerond en daarna zijn ze hier in de Oase naar de kerk 
gegaan en dat moest eerst wel wennen. Ds. Klijn vond ze heel inspirerend. 
“Doordat je veel dingen doet in het vrijwilligerswerk krijg je een band. En je moet  
vooral dingen gaan doen die je leuk vindt en die in je vermogen liggen”. Helma 
doet al jaren mee in de bloemengroep en voor de bloemschikkingen voor de  
40-dagen tijd en Advent is ze aan het uitdokteren wat voor symbolische  bloem-
schikking er zal worden gemaakt en welke teksten daar bij passen. 

Daarnaast is ze lector, ze verft en beschrijft de stenen voor de overledenen, en is ze is actief voor de meditatiegroep. 
 
Wat betekent het geloof in je leven? 
“Ik ben heel blij dat God een belangrijk onderdeel in mijn leven is, ik geloof in God, geloof dat zijn Zoon op aarde is  
gekomen en ik geloof in de Heilige Geest. Meerdere keren heb ik ervaren dat God er is. In moeilijke tijden, maar ook in betere 
tijden. Zou niet graag zonder willen zijn.” 
 
Lees je in de Bijbel? 
“Ik lees elke dag ‘s morgens even in de Bijbel of in een dagboek. De gebeden zijn wel veranderd na het overlijden van Durk.  
Niet meer altijd bij het eten, maar ‘s ochtends begin ik met een gebed en ‘s avonds eindig ik met een gebed.  
Ik vind het belangrijk de Bijbel te lezen om het vlammetje brandend te houden. Om steeds te blijven leren en lezen over dingen 
die me aan het denken zetten.” 
 
Hoe ziet je favoriete vakantie eruit? 
“Met de camper weg, de laatste jaren vaak met mijn vriendin Janny Fokkema, het liefst de bergen in. Vorig jaar zijn we langs de 
Elbe getrokken en bij elke camping hebben we gefietst. Dit jaar tijdens coronatijd zijn we in Nederland gebleven. Gelukkig is  
Nederland ook heel mooi. In september gaan we nog een week samen weg. Noorwegen en Ierland zijn mijn favoriete vakantie- 
landen met de mooie natuur en de rust.” Helma is ook een keer samen met een vriendin naar de Lofoten in Noorwegen geweest. 
“Het is daar zo prachtig, en we zaten in een vissershutje met uitzicht op de baai en de springende zalmen.” 
 
Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn? 
“Er is veel onrecht in de wereld. Ik zou willen dat er recht gedaan wordt aan de mensen en dat de mensen niet zo snel met  
geweren en messen klaar staan. Ook is er veel ellende in de vluchtelingenkampen en nu komt die corona er ook nog overheen. 
En wat is er ook veel leed wat we niet weten en wat zijn er veel nare dingen op het nieuws.                
                                                                                                                                                                      (vervolg pagina 7) 

Helma Feenstra 
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Er is zoveel verdriet en ellende in de wereld. Ik zou willen wensen dat er meer teVREDEn mensen zouden zijn.  
En voor mezelf wens ik dat ik gezond blijf.” 
 
Hebben we jou zo goed genoeg leren kennen of wil je nog iets kwijt? 
“Onze kinderen en kleinkinderen zijn het belangrijkste in mijn leven, daarna komen mijn naasten. Ik wil niet alleen voor mezelf 
leven, maar mijn steentje bijdragen in de wereld, al is het maar klein. Liefde is heel belangrijk in het leven en liefde geven is ook 
heel fijn”. 
            
                       Janny Fokkema en Edwin van der Wal 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
         
     
           
            
      HET BESTAANDE TEAM VRAAGT OM UITBREIDING. 
       Het aantal hulpkosters is in de afgelopen jaren steeds kleiner geworden.      
       Wie wil ons als vrijwilliger bij dit belangrijk onderdeel van onze gemeente helpen? 
    
        
               KORTE FUNCTIEOMSCHRIJVING : 
 
  -   Op zondagmorgen om 08.45 uur aanwezig zijn in de Oase en de deuren openen; kerkverlichting aandoen,                
      (verwarming staat voorgeprogrammeerd!) 
  -   Het gebruiksgereed maken van het kerkgebouw; glazen water op het liturgisch centrum plaatsen en controleren 
                 of er lucifers bij de paaskaars ligt. De geluidsinstallatie 10 minuten vóór de dienst aanzetten voor de Kerkomroep. 
  -   Gastheer / gastvrouw zijn; gastpredikant vragen of men ook vóór de dienst een kopje koffie wenst.  
      Tijdig beginnen met het zetten van koffie / thee na afloop van de dienst in de Vijverzaal,  
       koffietafel vooraf gereed maken, suiker en melk op de tafels enz.  
   -   Na de dienst afwassen, verlichting uitdoen en kerkgebouw afsluiten. 
   -   Let wel, tijdens de corona-tijd wordt er geen koffie geschonken en ligt het accent op ventilatie enz. 
 
                 
                       Vanzelfsprekend word u in de beginperiode begeleid door één van de hulpkosters.  
 
       
       Namens de hulpkosters 
       Ad Halma 
        
               Telefoon : 288 23 59 
 
   

   OP ZONDAGMORGEN? 

  Zondag 20 september 
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Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

11 NOVEMBER 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’. 

         Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

      KERKDIENSTEN: 

                     

                    
    IEDERE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND VANAF 10.00 - 11.30 UUR 

      Sinds augustus zijn wij weer gestart met de koffie/thee-ochtenden tot genoegen van verschillende mensen. 

      Wij hebben besloten om zolang er geen eetcafé is, twee keer per maand deze gelegenheid te bieden. 

      Als het eetcafé weer gaat beginnen vervalt de tweede keer in de maand. 

      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 september tot en met november zijn: 
       

  *  Woensdagmorgen   16 september  2020  

  *  Woensdagmorgen     7 oktober       2020 

  *  Woensdagmorgen    21 oktober       2020 

  *  Woensdagmorgen     4 november   2020 

  *  Woensdagmorgen     18 november   2020  

 

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

 Oase 

 

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

    Zo. 27 september     9.30 uur  Mw. A. de Vries, Ureterp             

     Zo.    4 oktober    9.30 uur  Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 

     Zo. 11 oktober        9.30 uur Ds. G. Wessels,Stiens 

     Zo.  18 oktober    9.30 uur Ds. A.R. van der Honing, Joure       

     Zo.   25 oktober    9.30 uur  Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

     Zo.    1 november    9.30 uur Ds. R.B. Nijendijk-Cnossen. Midlum 

     Wo.   4 november  19.30 uur        Nog niet bekend   * Dankdag 

      Zo.    8 november    9.30 uur Ds. K. Kwint, Meppel        

   Zo. 15 november      9.30 uur Ds. P. Dijkstra, Grou 

    Zo.  22 november    9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland   * Laatste zondag kerkelijk jaar                                             

     Zo. 29 november    9.30 uur        Ds. P. Dijkstra, Grou                * 1e Adventsdag 

    Zo.   6 december    9.30 uur  Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

   Zo. 13 december      9.30 uur Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

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

   Do. 24 december   19.00 uur        Nog niet bekend   * Kerstnachtdienst 

  Vr. 25 december      9.30 uur Ds. D.G. Posthuma   * 1e Kerstdag 

  Zo. 27 december      9.30 uur Ds. E.P. van der Veen, Emmeloord 

  Do. 31 december     9.30 uur Nog niet bekend   * Oudejaarsdag 


