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                     IN QUARANTAINE? 
De coronapandemie heeft veel nieuwe woorden opgeleverd of soms woorden een nieuwe betekenis gegeven. Zo gebruiken wij 

de laatste tijd veel het woord quarantaine. Als je besmet bent, dan moet je een aantal dagen thuisblijven en contact met anderen 

vermijden. Je bent even afgesloten van het leven van elke dag. Je moet gedwongen stilstaan in het leven. 

 

Het woord quarantaine heeft ook een verband met de kerkelijke periode die binnenkort voor ons ligt: De 40dagentijd of vasten-  

tijd. In de 14e eeuw moesten schepen uit verre oorden in Venetië 40 dagen in afzondering blijven om verspreiding van  

besmettelijke ziekten te voorkomen. De bemanning moest 40 dagen op het schip blijven en dan 

mochten ze pas aan de wal. Die tijd was geïnspireerd door de Vastentijd uit de kerk, die ook 

40 dagen duurt. Later werd dat in het algemeen een term voor een tijd van afzondering 

bij een besmettelijke ziekte (die gelukkig niet meer 40 dagen duurt). 

 

 

 

                                      

 

Dit jaar begint in het kerkelijk jaar de 40dagentijd op woensdag 2 maart, Aswoensdag.  

Dat is de dag na de viering van het Carnaval. Het is 6½ week voor Pasen.  

In de vastentijd tellen wij alle dagen, maar de zondag hoort niet bij vasten, vandaar dat het 

precies 40 dagen zijn. 

 

Nu doet mij het woord quarantaine in zijn oorspronkelijke betekenis ook wel een beetje denken aan de 40dagentijd. Het is in de  

kerk een tijd van boete en inkeer. Een tijd om stil te staan bij het leven, bij de moeite en het verdriet van mensen. In deze periode 

lezen wij in de kerk over het lijden en sterven van Jezus. Het is goed om stil te staan bij de diepte van het leven, bij zorgen van 

mensen, want wij mogen nooit aan dat verdriet voorbij leven. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                        

                                                                

                                                                       Wij gaan in de 40dagentijd, bij wijze van spreken, ook even in quarantaine en  

                                                                       voelen ons verbonden met hen die het moeilijk hebben, brengen het ons te binnen,                

                                                                       brengt het ons leven binnen. In Jezus weten wij dat God met ons verbonden is in  

                                                                       de diepte en het lijden van het bestaan. Zo leven wij toe naar Pasen.  

                                                                       Wij vieren dat het kwaad en het verdriet nooit het laatste woord heeft, maar dat het                  

                                                                       Pasen is geworden en zal worden. Zo mogen wij mensen zijn van hoop, van geloof,    

                                                                       van liefde, want Christus leeft en wij met Hem. 

 

                                                                                                                                              Ds. Anne Henk Boschma  

                                                                        
1 



2 

 

  FJIRTICH DAGEN 

 

     Wij rikke sa heech nei mear en tefolle, wij klamme ús fêst oan ryk en nij. 

     Wij hawwe it drok mei winskjen en wollen, wij drave hast oan ús doel foarbij. 

     Op ferhaal.                                                                                                                          

   

 Wij kinne de krêft yn ússels net mear fine, fernimme hoe wif ús foutten gean. 

 Wij rinne yn’t tsjuster en taaste as blinen nei hâldfêst, nei ljocht yn ús bestean.  

 

 Wij fiele de honger as kramp yn`e mage, ús tonge as lear, de lippen skraal. 

 Wij kinne de holle sa heech net mear drage. Wij binne tenein. 

 Bring ús op ferhaal. 

 
      Tekst : Margryt Poortstra / Musyk : Jan de Jong. 

      Ut Hertslach, lieten om te sjongen.                                                                                 

                                       

                        

       DE TOEKOMST VAN DE HEER IS DAAR . . . 

             
   De veertigdagentijdkalender begint met de twee eerste verzen van lied 767, waarvan bovenstaande regel de eerste is.  

 

       Als thema is dit jaar gekozen “Alles komt goed?!” 

       Dit zijn veelzeggende woorden in deze tijd, maar ook in tijden 

       voor ons. Woorden die wij soms misschien te gemakkelijk 

       zeggen, omdat de realiteit vaak weerbarstig is. Dit zijn zeker 

       woorden om over na te denken. 

 

       In de veertigdagentijdkalender vinden wij inspirerende 

       liederen, teksten, gedichten en foto’s passend bij het thema. 

       Op weg naar Pasen staat er voor elke dag een tekst in. 

       Het geheel ziet er weer heel mooi uit. Het is zeker de moeite 

       waard om deze te bestellen. 

 

              Dit kan gratis via de website van de landelijke PKN 

     

              https://petrus.nl/veertigdagentijdkalender/ 
 

              Als wijkkerkenraad hebben wij ook een aantal exemplaren  

              besteld. Indien u via deze weg een exemplaar wilt hebben,  

              kunt u contact opnemen met: 

 

           *  Fetze Elgersma, Tel. 288 13 80                                       *De veertigdagentijdkalender 2022 

              E-mail :   f.elgersma1@chello.nl    
      of 

           * Janny de Dreu,   Tel. 280 13 87               

      E-mail :  dreudec@gmail.com                                                                                        
               
              Ook liggen er een aantal exemplaren in de kerk. 

              Wij wensen u een gezegende tijd toe op weg naar Pasen. 

  

         De werkgroep pastoraat 

 

? ! 
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Op woensdagavond 9 maart a.s. (Biddag voor gewas en arbeid)  

om 19.30 uur is er een Vesper. 

Aansluitend zal er op de nieuwe schermen in de kerkzaal een film  

worden getoond over Leeuwarden in de Middeleeuwen. 

Na de film wordt de wijkgemeente bijgepraat over actuele zaken uit de kerkenraad. 

 
Verder is het een gezellige nazit. 

Nieuwe beeldschermen in de Kerkzaal van de Oase 
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   Op zondagmiddag 13 maart 2022 organiseert de Werkgroep ‘Geloven in Leeuwarden’  

      een bezinningsmiddag met als thema ‘Het vergeten wij’. 
 

       Prof. Sjoerd Beugelsdijk en Koen Holtzapffel houden lezingen,  

      waarna hierover met hen in gesprek kan gegaan worden.  
 

       Prof. Beugelsdijk is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

       Hij houdt zich bezig met economische globalisering en culturele overeenkomsten  

       en verschillen, is medewerker SCP en auteur van ‘De verdeelde Nederlanden’.  

 

       Koen Holtzapffel is theoloog en predikant binnen de Remonstrantse Broederschap.  

       Hij is auteur van ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’.  

        

       Let ook op de verdere aankondigingen. 
 

        

        

        

      Datum  :     Zondag 13 maart 2022 

     Tijd  :       15.00 -17.00 uur (met pauze) 

     Plaats  :      Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18 

     Kosten  :     vrijwillige bijdrage 

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

    

    
   ONZE GELOOFSWEG NAAST DE GELOOFSWEG VAN RUTH 
    
     In de Oase wordt een serie van twee avonden bibliodrama gegeven door Mw. Greta Meijberg.  
        

       We vervolgen het leggen van onze geloofsweg naast de geloofsweg van Ruth.  

       Minimum aantal deelnemers : 6, maximaal aantal : 12.  

       Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com  of 058- 280 13 87 

 

       Data  :  Woensdag 23 februari en Woensdag 23 maart 2022 

       Tijd  :  Inloop vanaf 19.15 uur -  Aanvang 19.30 uur 

SERIE BIBLIODRAMA 

RUTH 

THEMAMIDDAG ‘HET VERGETEN WIJ’ 
BEZINNINGSMIDDAG MET LEZINGEN VAN PROF. SJOERD BEUGELSDIJK EN  KOEN HOLTZAPFFEL 

Onze geloofsweg naast de geloofsweg van Ruth 

 * Mw. Greta Meijberg, 

   Geestelijk begeleider  

   en Bibliodramaleider. 
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     Helaas werden wij weer genoodzaakt om te stoppen met de koffie-inloopochtenden. Opnieuw zaten wij in een lockdown. 

     Gelukkig kunnen er nu weer wat activiteiten opgestart worden, zo ook de koffiemorgens. De eerste is inmiddels geweest op 

     2 februari j.l. Gelukkig kon deze doorgaan. Het was gezellig en fijn om elkaar weer te ontmoeten. Ik moest zelf echter afhaken 

     vanwege quarantaine doordat een kleinkind besmet was met corona en ik daar had opgepast. Veel gezinnen worden hier op 

     dit moment mee geconfronteerd. Maar wij hopen toch dat de eerstvolgende koffieochtenden gewoon door kunnen gaan. 

      

          U bent van harte welkom op : 
       

    *  Woensdagmorgen    16 februari 2022   

            *  Woensdagmorgen      2 maart 2022  

            *  Woensdagmorgen    16 maart 2022  

           *  Woensdagmorgen      6 april 2022   

   *  Woensdagmorgen    20 april 2022   

      

     Aanvang : 10.00 uur tot 11.30 uur in de Oase 

      

     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. 

      

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

 

        
    

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                

 

                                                           Nieuw-ingekomenen 

 

      

     Als je ergens binnenkomt wat is het dan belangrijk dat je je welkom voelt.  

    Wij willen ook graag, dat nieuw-ingekomenen in onze wijkgemeente zich welkom voelen. Daarom is het zo, dat alle   

    nieuw-ingekomenen een welkomstpakketje ontvangen met een welkomstkaart erin en een informatieboekje van onze     

    wijkgemeente, waarin adressen en activiteiten vermeld staan. Ook zit er elke keer een kleine verrassing in.  

 

    Deze pakketjes worden met veel liefde verzorgd door mevrouw Mies Koster. De wijkbezoekers en contactpersonen in de  

    betreffende wijk zorgen dan weer dat zij op het goede adres komen. Het streven is om deze persoonlijk te overhandigen om       

    ook even te kunnen kennismaken, maar in veel gevallen lukt dit niet. Dan wordt er in het pakketje nog een kaartje/briefje  

    gedaan met gegevens van de wijkbezoeker/contactpersoon, zodat er ten allen tijde nog een afspraak gemaakt kan worden   

    voor een kennismakingsbezoek, als men dat graag wil. 

 

    Zo proberen wij op deze manier de nieuw-ingekomenen een welkomstgevoel te geven en ook hier vermelden wij : 

    “Wilt u contact, schroom dan niet om te bellen of te mailen!”  

    Wij willen graag een gastvrije kerk zijn, waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. 

 

                                                                                                                                             De werkgroep pastoraat 

 



       

       

 

      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 

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

      Wo     9  maart      19.30 uur    Ds. A.H. Boschma   Biddag voor gewas  

      Zo.   13  maart  9.30 uur    Ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt 

      Zo.   20  maart  9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

      Zo.   27  maart 9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

      Zo.     3  april  9.30 uur    Ds. J, Bakker, Stiens 

      Zo.   10  april  9.30 uur    Ds. A.H. Boschma   

           

    

 

 

   KERKDIENSTEN 
 

Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 
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                ZEER BIJZONDERE KERKDIENST 
                                       Zondag 6 maart 2022 
  Op zondag 6 maart a.s. vieren wij een hele bijzondere dienst samen met de Protestante gemeente van Goutum. Al enige jaren werken wij als gemeenten  

      samen in een werkgroep vorming en toerusting. In deze groep kwamen wij op het idee om aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan.  

      Vorig jaar stond er een artikel in de krant over twee zussen Hasina en Sara, wonend in Leeuwarden, die mensen helpen in Afghanistan.  

      Hasina en Sara komen van oorsprong uit Afghanistan. Zij hebben een stichting opgericht “Stichting Supporters Afghanistan”.  

      Deze stichting zorgt voor directe hulp aan de mensen daar. In het voorgesprek raakten wij diep onder indruk van hun verhalen en van hun gedrevenheid     

      om mensen te helpen.  

 

                                                                                 

 

                                 

                                                                                                                                                                              

             

                                                            

                                                                                                  

 

                                                                                                                                          

REDACTIE ‘RUIMTE’ 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

 

 25 MAART 2022 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 

PREDIKANT 
DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 

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

ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD 
DHR. ATE K. DAMSTRA 

Kwelderstraat 28 - 8931 AZ Leeuwarden 
Tel.: 058 - 288 44 34 
ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
MW. SISKA 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 

Op zondag 6 maart zullen zij ook in de dienst aanwezig zijn om hun verhaal met onze gemeenten te delen.  

Er zal ook een collecte worden gehouden worden voor deze stichting en de diaconieën staan garant voor 

een prachtige gift. Wij hadden deze dienst graag op 6 februari j.l. willen houden, dus op de zondag voor het  

werelddiaconaat, maar dat was helaas niet mogelijk. Nu is het op 6 maart a.s., de eerste zondag van de  

40dagentijd. De dienst wordt gehouden in de Agneskerk te Goutum en ik mag voorgaan. 

 

Helaas is daar in de kerkzaal niet veel ruimte en is het reizen voor mensen misschien ook een bezwaar.  

Daarom willen wij deze dienst ook live uitzenden in de Oase.  

Via de beeldverbinding (op onze nieuwe schermen) kunt u ook deze dienst meevieren.  

Er zal ook na de dienst gewoon koffiedrinken zijn in de Oase.  

Het is even een andere vorm, maar ook bijzonder om zo in verbondenheid deze dienst te vieren en zo  

samen aandacht te vragen voor de naasten in Afghanistan.  

 

Namens de werkgroep vorming en toerusting Agneskerk en Oase 

                                                                                                 

                                                                                            Ds. Anne Henk Boschma 


