
Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente 

Leeuwarden-Huizum (Oost) P
ro

te
st

an
ts

e 
K

er
k

 

    K
E

R
R

S
T

N
U

M
M

E
R

 

                                                                                                                In de coronacrisis hebben wij veel nieuwe woorden en  

                                                                                                     uitdrukkingen gekregen. Een van de meest bekende woorden 

                                                                                                        is “de anderhalve metersamenleving”. Het staat inmiddels                      

                                                                                                        ook in de “Dikke van Dale”. Wij weten allemaal wat daarmee  

                                                                                                        bedoeld wordt. Wij moeten afstand van elkaar houden. 

                                                                                                        En afstand houden is voor ons mensen moeilijk.  

                                                                           Wij willen elkaar nabij zijn en helpen. Afstand voelt onnatuurlijk. Dan draai je 

                                                                           soms verlegen om elkaar heen. Op het moment dat ik dit schrijf, is net bekend 

                                  geworden dat wij ons weer moeten houden aan de anderhalve meter. Door die afstand kan het virus                       

                                  minder gemakkelijk overspringen van de één op de ander. 

 

                          Tegenwoordig kunnen wij, op een bepaalde manier, afstand gemakkelijk overbruggen. Wij stappen in de auto,                

                  bus of trein en zijn vrij snel aan de andere kant van ons land. Via de telefoon, WhatsApp of mail is de wereld nog 

                  weer kleiner geworden en kunnen wij elkaar zo bereiken, ook al zit iemand aan de andere kant van de wereld. 

                  Ja, ook het nieuws uit heel de wereld komt onze woonkamer binnen. Wij kunnen heel snel weten wat er overal op 

                  op deze aarde gebeurt. Wat dat betreft zijn er geen afstanden meer. Wij kunnen elkaar nabij zijn en toch is er ook 

                  afstand. Dat heeft er alles mee te maken of je wel echt wilt delen in het leven van de ander. Je kunt alles wat 

                  binnenkomt ook buiten je gevoel laten, dan blijft er afstand, maar je kunt je ook verplaatsen in de ander en 

 echt meeleven. Dan wordt de afstand klein. 

 

 Kerstfeest is juist het feest dat geen afstand kent. Het is niet het feest van 

 mensen die naar God zoeken, maar van een God die mensen zoekt.  

 Een God die niet op een afstand wilde blijven, maar zo sterk met mensen 

 verbonden is, dat God zelf mens werd. Ja, een kwetsbaar mens, een baby   

                                                                     die alle zorg nog nodig heeft. 

        Een God die niet op afstand  

        bleef, maar ons bestaan deelde   

        en er onderdeel van is.  

        Kerstfeest is het feest van dichtbij, van begrip, van aanvaard    

      worden zonder enige voorwaarden. Zoals een kind, als het goed is,  

      onvoorwaardelijk aanvaard wordt door zijn ouders. 

 

      Een baby roept liefde op, vertedering en aandacht.  

      Het gaat bij een baby nooit om macht, maar in de weerloosheid   

      roept het op om lief te hebben, vertederd te zijn en voorzichtig.  

      Zo wil de God waarin wij geloven present zijn in deze wereld:  

      kwetsbaar en liefdevol. Een God die mensenkind wil zijn, een  

      kind in een kribbe, zonder enige drempel of voorwaarde. 

 

      Zo kwam God dichtbij en wil Hij nooit afstandelijk zijn. 

      God deelt in ons bestaan en in onze vragen.  

      Zo dichtbij - zo verbonden. 

 

      Ik hoop dat wij, ondanks alles, dat  

      de komende tijd mogen vieren en 

      ervaren. 

 

      Ds. Anne Henk Boschma 
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            “OP ZOEK NAAR GELUK  

                 IN DE ADVENTSTIJD  

                                                 EN DE 

            KINDERKERSTNACHTDIENST” 

 

        
                              

 

         Wat een Geluk! 

   We gaan ervan uit dat we dit jaar wel weer een kinderkerstnachtdienst mogen organiseren. Dit jaar met een thema  

   over Geluk. Zoeken naar geluk en geluk samen delen. Dan wordt geluk nog zoveel mooier en beleef je het zoveel  

   intenser. Het blijft wel spannend nu het aantal besmettingen weer oploopt, maar we vertrouwen erop dat we samen  

   ook op kerstavond het grote geluk rondom de geboorte van Jezus kunnen vieren. Het zoeken naar geluk is ook  

   spannend.  

 

   Eerst krijgen we nog de adventsweken en dan gaan de kinderen van de kindernevendienst al samen met de gemeenteleden  

   op weg om het geluk te zoeken. In advent is er de hoop, de verwachting en het verlangen op weg naar de geboorte van Jezus. 

   Juist dan stilstaan bij geluksmomenten maakt dat we hoop houden. Alle kinderen krijgen een eigen “Plakboek van Lucas” 

   om die mooie verhalen met elkaar vast te leggen. Geluk gaan we opzoeken door mooie verhalen met elkaar te delen.  

   De verhalen in het Lucas-evangelie die al vertellen over het geluk … de komst van Jezus. 

 

   De kinderkerstnacht dienst op 24 december om  

   19.00 uur in de Oase is al een jarenlange traditie  

   op kerstavond. In de Oase zien we dan ook altijd  

   kinderen van alle leeftijden met ouders, opa’s en oma’s      

   en/of andere familie en vrienden. 

 

   Samen vieren en stilstaan bij de geboorte van het      

   kind Jezus, verbonden met elkaar door verhalen 

   van geluk! 

 

   Kinderen mogen verkleed komen als herder, schaap     

   of engel, maar het hoeft niet! In de kerk ontbreekt de   

   kerststal niet en deze heeft ook een plaats in het    

   verhaal over de geboorte van het kind Jezus.    

  

   We zingen in de dienst bekende kerstliederen, deels    

   ook liederen die ook op de naburige scholen worden gezongen.   

   We delen met elkaar het licht als teken van verbondenheid met Gods liefde.    

    

   Na de dienst is er voor iedereen chocolademelk en een kerstkrans. 

 

    

   CORONAMAATREGELEN 

   Onze voorbereidingen zijn al gestart, maar we moeten gezien de laatste berichtgeving wel een voorbehoud maken vanwege  

   de eerste aanscherping van de Corona maatregelen. We weten op het moment van schrijven niet met welke extra maatregelen  

   we nog te maken hebben. In Geandewei en op de website zullen we u blijven informeren over de eventuele aanpassingen in  

   de kinderkerstnachtdienst. 



                                      Woensdag 22 december a.s. vanaf 17.00 uur 

 
        Na 2012 en 2015 komt er weer een kerstwandeling. Samen met de Koning Willem Alexanderschool zijn we  

                       gestart met de voorbereiding van een kerstwandeling voor alle kinderen van deze school.  

 

                   Een geweldig mooie samenwerking tussen onze gemeente en de school in de wijk.  

                                De wandeling speelt zich volledig buiten af vanwege de Corona maatregelen.  

                             We starten bij de Oase en de kinderen worden uitgeleide gedaan door een heraut  

                                                  met een boodschap om op weg te gaan naar Bethlehem.  

 

                De kinderen wandelen in groepen door de wijk en beleven het verhaal van de geboorte van Jezus  

               middels allerlei mooie taferelen in de garages van gemeenteleden en bewoners in de wijk op route.  

                               Onderweg zal er ook nog een koortje van Oase gemeenteleden hun toezingen. 

  Organisatie : Kerkelijk Centrum Oase en Koning Willem Alexanderschool 

                                                LEEUWARDEN 
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      TEAKE & ETSJE POSTHUMA 
      Gemeenteleden PKN Leeuwarden- Huizum Wijkgemeente Oost 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Gelukkig wist een aardige buurman in de lift van de flat op de Malus uit te rekenen dat we op de 3e verdieping moesten zijn 

voor het appartement van Teake en Etsje Posthuma. Na een kopje thee en een lekker stukje cake zijn we begonnen met het  

interview. 

 

Teake is de zoon van Piet en Gelske uit Dronrijp. In december 1945 werd hij geboren in het ziekenhuis in Leeuwarden. 

Pake Teake begon in 1897 als protestantse bakker in een ‘Rooms/Rood dorp’ : Dronrijp. Teake toont een soort stempel met TP 

erin, die pake en zijn heit in het roggebrood drukten. Als het over zijn vak ging zei Pake: “Wat is der no moaier om sizze te kinnen: 

‘As jo iten ha wolle kinn’ je by my komme”. Ook kleinzoon Teake wilde bakker worden. Hij zou later nooit in de stad willen wonen 

en al helemáál niet in een flat, zei hij. Maar … toen hij met Etsje trouwde werd hun 

eerste huis een flatje in Heechterp en Teake werkte op de vliegbasis. 

 

Etsje is geboren in Dronrijp. Officieel op 18 juni, maar eigenlijk 17 juni.  

Het was de overgang tussen de oude en nieuwe tijd. “Maar we houden de nieuwe 

tijd aan”, zei de dokter, dus werd het 18 juni. Ze had 1 broer en 2 zusters die  

inmiddels zijn overleden. Net als Teake, komt Etsje uit een echte zangfamilie.  

De moeder van Etsje maakte zich zorgen of ze wel op toon kon blijven, maar dat is 

wel goed gekomen. 

 

Ze hebben elkaar in Dronrijp leren kennen en hebben 2 dochters: Hendrika en  

Elske. Laatstgenoemde is op latere leeftijd doof geworden en heeft daar een boek 

over geschreven. Ook hebben Etsje en Teake een pake/beppe sizzer, kleindochter Dieke van 10 jaar. 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

WAT HOUDT JE BEZIG? 

Etsje houdt van lezen, achter de computer bezig zijn, bloemschikken, legpuzzels en doorlopers. Vooral de kruiswoordtest in de 

Trouw vindt ze erg leuk om te maken. Teake houdt van schilderen. In hun huis hangen een paar mooie schilderijen die hij heeft 

gemaakt. 

 

De vader van Teake kon zeer goed orgel spelen. Teake had wel door dat hij nooit het niveau van zijn vader zou kunnen  

halen en besloot om geen orgel te gaan spelen, maar kreeg later spijt. Hij heeft toen de opleiding voor koordirigent gevolgd en 

afgerond. Hij is lang dirigent geweest van verschillende koren en niet zonder succes: In 1990 won hij o.a. de “Noardse Balke”  

met het Christelijk gemengd koor uit Makkum. 

 

Samen hebben ze de Slachtemarathon gelopen tijdens Simmer 2000. Kaatsen vindt Teake ook prachtig: Elk jaar gaat hij naar   

de PC en in zijn jonge jaren heeft hij een keer voor Dronryp aan de Freule in Wommels deelgenomen. 

 

WAT IS JE BEROEP? 

Teake was in Wirdum bankdirecteur van de plaatselijke Friesland Bank. Het omgaan met mensen vond hij erg leuk.  

Hij had ook personeel, ze waren met zijn 4-en. Humor was ook belangrijk op de werkvloer. 

 

Etsje heeft eerst gewerkt als typiste en daarna 25 jaar als postsorteerder bij de PTT op het sorteercentrum, eerst aan de  

Stationsweg en later aan de Snekertrekweg. 

 

ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 

Etsje lijkt het werken in een drankwinkel wel leuk. Teake: “Als ik organist geworden was, zou elke dienst 

waarin ik moest spelen een kwartier langer geduurd hebben.” 

 

Hij is 8 jaar voorzitter van de kerkenraad geweest. Tegelijk met dominee  

Hinne Wagenaar. Bij het dorpsfeest deed de kerk ook altijd mee.  

Het thema van een bepaald jaar was ‘oude gebouwen’.  

De kerk in Wirdum - St. Martinuskerk -  was natuurlijk het oudste gebouw.  

Ze hebben toen een paard geregeld en Teake heeft als St. Martinus  

verkleed op het paard meegedaan met de optocht. 
Vervolg  pagina 5 
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Daarbij werd gezongen: ‘De tsjerke bestiet hjir al mear as 800 jier, derom drinke we jûn een potsje bier’!  

Toen 11 november St. Maarten een keer op zondag viel hebben we die te paard de kerk binnen laten komen.   

Onder de preekstoel lag een half naakte arme sloeber. St. Maarten kwam van zijn paard, sneed de helft van zijn kleed en gaf  

dat aan de arme man. Daarna hield ds. Hinne Wagenaar een preek over de barmhartige Samaritaan. Om nooit te vergeten ... 

Verder hebben Teake en Etsje in Wirdum verschillende bestuursfuncties vervuld en in commissies gezeten. 

 

HOE ZIE JE JE TOEKOMST? 

Teake heeft nog niet het gevoel dat hij achter de geraniums moet zitten. Hij is lid van de Leeuwarder Bachvereniging en  

Schola Liturgica. De stem is gelukkig nog steeds goed. Etsje en Teake hopen samen gezond ouder te worden. 

 

WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? 

Voor beiden is het geloof een baken en inspiratiebron in hun leven. Teake is een beetje ‘verslaafd’ aan de kerk.  

Hij maakt zich wel zorgen om de positie van de kerk in de maatschappij. Het wordt behelpen in de maatschappij, als mensen 

steeds minder met het geloof hebben. Zo wordt bv. het ‘recht van het vrije woord’ vaak misbruikt/gebruikt om elkaar voor van 

alles en nog wat uit te schelden. In het Hebreeuws is het woord voor woord en daad hetzelfde. Een woord is dus eigenlijk ook 

een daad en kan uitmonden in fysieke daden en geweld. Je bent wel vrij, maar je hoeft niet alles tegen elkaar te zeggen zodat  

je anderen beledigt. Met twitterberichten bijvoorbeeld kan je ook veel kapot maken. 

 

WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 

Etsje vindt het een hele warme gemeente en daar is Teake het helemaal mee eens. Je voelt je welkom als je er komt.  

Etsje is vrijwilliger in de bloemengroep en Teake is lector en zanger. 

 

IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 

Etsje volgt alle debatten in de Tweede Kamer, dan staat de televisie steevast op kanaal 81. Ook mensen in Afghanistan hebben 

hun aandacht. Verschrikkelijk dat veel tolken niet op tijd geëvacueerd zijn. Tevens onbegrijpelijk dat ze bootvluchtelingen  

zomaar laten verdrinken. Jammer dat Merkel niet meer actief in de politiek is. “Wir Schaffen das”, maar op dit moment houdt 

Europa zich niet meer aan de afspraken op het gebied van vluchtelingen. 

 

BEN JE OOK ERGENS BANG VOOR? 

Bang dat we te weinig lering trekken uit de coronacrisis. Er komt qua milieu veel op ons af. Hoe snel de ijskap smelt.  

Als we er niet gauw wat aan doen, dan gaat het mis. We kunnen niet op dezelfde voet doorgaan. Dat redden we niet. 

 

Ze houden beide van oude kerken. Daar zijn mensen heen gegaan om inspiratie op te doen. Daar hebben ze hoogte en  

dieptepunten in hun leven gevierd. We raken wat kwijt. Onze hele westerse samenleving is gebaseerd op principes die daar 

vandaan komen. Nu zijn veel kerken eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Vele van die kerken hebben niet meer  

de functie van kerk. Dat is heel jammer. 

 

HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 

Heerlijk warm land: vroeger Turkije, nu Griekenland of Spanje. Lekker op het strand en om de dag ergens heen.  

Genieten van de plaatselijke cultuur en naar bezienswaardigheden. 

 

ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN? 

Wil nog wel eens een prijs winnen in de postcodeloterij en dan uitdelen aan de kinderen. 

 

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 

Angela Merkel, of dichter bij huis; bewondering voor ds. Hinne Wagenaar die samen met zijn vrouw Sietske Visser al jaren  

ijvert voor de totstandkoming van ‘Nij Kleaster’. Gelukkig kan er binnenkort met de bouw worden begonnen. 

 

Etsje en Teake, bedankt voor het gezellige interview! 

 

                                      Edwin van der Wal en Janny Fokkema  
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 God is hjir oanwêzich, is yn ús fermidden, lit ús stil en dimmen bidde. 

 God is hjir oanwêzich, lit nog alles swije, litte wy ús oan Him wije. 

 Wa`t syn stim heft nei Him, moat de eagen delslaan en oan Him syn hert jaan. 

 

  God is hjir oanwêzich, dy`t yn t`ljocht der boppe inglenkoaren lof taroppe. 

  Hillich, hillich, hillich, sjonge Him ta eare alle hege himmelsfearen. 

  Hear, fernim / ek ús stim dy`t Jo hulde dwaan wol, tank en eare jaan wol. 

 

 Lit my mar ferlieze ierdske idelheden, alle ierdske freugde en frede. 

 Siel en lea en libben binn` by Jo bewarre, al dat oare lit ik farre. 

 Binne Jo / hjir en no net myn God en Heare? `k bring Jo lof en eare. 

 

   Kening yn`e himel, mocht ik Jo troan mar priizgje, ivich Jo myn tank bewize. 

  Mocht ik as in ingel foar jo troan ferkeare en jo antlit sjen o Heare. 

  Lit my Jo / hjir en no en yn al myn dagen, hiel myn hert tadrage. 

 

 Grûn fan alle dingen, doel der`t wy nei stribben, azem fan ús ierdske libben. 

 Heimnis net te peilen, wûnderlikste wûnder, yn jo djipte gean ik ûnder. 

 Ik yn Jo, / lit my no hielendal ferdwine en jo antlit fine. 

 

            God fan ljocht en libben, waarmje ús mei jo strielen lit ús sa jo leafde fiele, 

            Lykas teare blommen har nei`t ljocht ta keare en har willich iepenteare, 

            lit my, ljocht / dat ik socht, yn jo strielen groeie, foar Jo iepenbloeie. 

 

                       Hear wol yn my wenje, `k wol myn hert Jo biede     

                                                                                as in timpel hjir op ierde. 

        Jo, my nei en eigen, wol ta Jo my keare, sat ik libje ta jo eare. 

        Wer`t ik gean, / sit en stean, lit my op Jo bouwe yn in stil fertrouwen. 

   
            Liet 906 út it Lieteboek tekst Gerhard Tersteegen 

    oersetting Cor Waringa en Douwe A. Tamminga. 

Kerkelijk Centrum ‘Oase’ 

                        

 
   

 

     In de afgelopen maanden hebben we de koffie/thee-inloopochtenden twee keer per maand georganiseerd.  

     Omdat er veel belangstelling voor is, willen we hier mee doorgaan. 

     Fijn dat we elkaar op deze manier kunnen/mogen ontmoeten. 

      

         U bent van harte welkom op : 
 

               *  Woensdagmorgen      1  december 2021 (Bingo)   

          *  Woensdagmorgen    15  december 2021  

          *  Woensdagmorgen      5   januari 2022  

          *  Woensdagmorgen    19   januari 2022   

    
      
     

    Aanvang : 10.00 uur tot 11.30 uur 

    Hebt u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Janny de Dreu, tel. 280 13 87 of E-mail: dreudec@gmail.com.  

    Wij hopen met elkaar op een mooi seizoen. 

     

   Een hartelijke groet namens alle gastvrouwen en gastheer. 
   

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

GOD IS HJIR OANWÊZICH, IS YN ÚS FERMIDDEN 



REDACTIE ‘RUIMTE’ 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

4 FEBRUARI 2022 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 

PREDIKANT 
DS. A.H. BOSCHMA 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 

Tel.: 0512 - 37 22 04  /  06 - 42 38 14 09 

ah.boschma@hetnet.nl 

 

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 

     

      Zo.   21 november  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma    * Eeuwigheidszondag 

      Zo.   28  november  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma   

      Zo.     5      december  9.30 uur  Ds. J.F. Kroon, Grijpskerk  

      Zo.   12  december  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma    

      Zo.   19  december  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma    

      Vr.   24 december      19.00 uur  Ds. A.H. Boschma    * Kinderkerstnachtdienst                       

      Za.    25  december   9.30 uur  Ds. A.H. Boschma    * 1e Kerstdag  

      Zo.    26 december  9.30 uur  Ds. P. Dijkstra, Grou   * 2e Kerstdag     

      Vr.    31 december      19.30 uur  Ds. A.H. Boschma   * Oudjaarsdag     

      Zo.      2    januari              9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

      Zo      9    januari              9.30 uur Ds, A.H. Boschma    

      Zo    16       januari  9.30 uur Ds. L.W. Nijendijk, Midlum 

      Zo.   23       januari   9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

      Zo.   30       januari   9.30 uur  Ds. J. Bakker, Stiens 

      Zo.     6       februari             9.30 uur Ds. A.H. Boschma 

      Zo.   13       februari  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

      Zo.   20       februari  9.30 uur  Ds. J. Miedema, Leeuwarden 

      Zo.   27       februari  9.30 uur   Ds. P. Dijkstra, Grou 

          

     KERKDIENSTEN 
 

         Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 

8 

                             

 
 Op startzondag in september hadden we met elkaar een bijzondere viering. Het jaarthema: “Van U is de toekomst”         

  werd zichtbaar door de verbeelding van samen bouwen van een muur. Een muur van kleurrijke stenen passend bij      

  de veelkleurigheid van onze gemeente waar ook iedereen een plek mag hebben. Verschillende teksten op de stenen    

  typeren ons gevoel van gemeente zijn. 

 

  Samenbouwen, jong en oud, in onze gemeente is omzien naar elkaar, liefde en aandacht hebben voor elkaar.      

  Daarin is er ook ruimte voor vorming en toerusting, dialoog en verdieping van geloofsbeleving. Muziek in de viering mag niet 

  ontbreken om woorden te laten bezinken in het innerlijk van de mens. Zo kunnen we ook de veelkleurige verbeeldingskracht     

  van de bloemen nog noemen. Maar het is ook tijd voor actie, de handen uit de mouwen steken, want er moet veel gebeuren.  

 

   

  Na de afgelopen anderhalf jaar worden allerlei zaken in onze gemeente 

  weer voortvarend opgepakt, zichtbaar en onzichtbaar.  

  Al die pastorale bezoekjes en naar elkaar omkijken zijn zo belangrijk.  

 

  Veel gebeurt onzichtbaar, maar wat is het fijn dat er in onze wijkgemeente 

  naar elkaar omgekeken wordt. Zo zijn er ook al die zichtbare activiteiten  

  zoals bijv. de voedselbankacties, het eetcafé, de koffieochtenden en nog  

  zoveel meer. 

 

  Eerdere oproepen hebben ertoe geleid dat enkele gemeenteleden zich  

  hebben gemeld voor een functie of een taak. Maar we zoeken nog steeds    

  vrijwilligers o.a. ouderlingen, wijkbezoekers, leden College van Kerkrentmeesters,  

  vrijwillige kosters voor de zondag, vrijwilligers om de tuinploeg te versterken. Kortom er is nog wel bij verschillende werkgroepen  

  extra menskracht nodig. Ook als u maar beperkt beschikbaar bent kunt u altijd overleggen en contact opnemen met de scriba,    

  Minke Koornstra of een lid van de wijkkerkenraad. 

SAMEN BOUWEN 

SAMEN BOUWEN               


