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APRIL 2022  

jaargang 13, nummer 2 

Ik schrijf dit stukje op het moment dat de oorlog in Oekraïne in alle heftigheid woedt. Ik kijk met afschuw naar de  

beelden van verwoesting en ellende. Zoveel gewone mensen worden getroffen en het verdriet en de wanhoop is van 

hun gezichten te lezen. Het komt zo sterk binnen. Hoe kunnen mensen dit elkaar aandoen? Waarom? 

 

In die wereld zijn wij kerk en zijn wij op weg naar Pasen. Pasen is voor mij het belangrijkste feest van de kerk. 

Wij vieren de opwekking van Jezus uit de dood. Wij vieren dat God uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de dood, dat de 

hoop sterker is dan de wanhoop, de vrede sterker dan de oorlog, het licht sterker dan het duister. 

Maar dat lijken op dit moment mooie woorden die veel te snel gemakkelijk en goedkoop kunnen klinken. 
 

Op weg naar Pasen lezen wij vaak het verhaal van de verheerlijking op de berg (b.v. Markus 9: 2-8).  

En dat verhaal raakte mij in deze weken van oorlog. Jezus gaat met drie van zijn  

discipelen de berg op en daar op de berg zien zijn leerlingen iets bijzonders.  

Jezus krijgt stralende witte kleren, alsof er een stukje hemel op aarde valt.  

En op die berg ontmoet Jezus Mozes en Elia. Dat zijn in het jodendom 

belangrijke personen die de Thora en de profeten vertegenwoordigen. En Mozes en  

Elia spraken met Jezus. Er klinkt dan zelfs een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon,  

luister naar Hem. Het was een bijzondere ervaring. En ik snap dat de leerlingen roepen:  

‘Zullen wij tenten bouwen. Dan kunnen Mozes en Elia hier blijven’. Ze willen dat bijzondere  

moment vasthouden. Ik merk dat wij soms het geloof te veel zien als het vasthouden van bijzondere  

momenten, van topervaringen dat God dichtbij lijkt. Wij willen soms zo graag op de berg blijven,  

leven met ons hoofd in de wolken. Ver bij de narigheid vandaan, maar dat is juist niet de bedoeling van  

dit Bijbelverhaal. 
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Heer, kom bevrijden 

Want na dit bijzondere moment is 

is het stil en is alles weer gewoon. 

Jezus daalt van de berg af. 

Zo is de God waarop wij mogen 

vertrouwen. Die zoekt niet zozeer 

de bergen op, niet de bijzondere  

ervaringen, maar die daalt weer af. 

 

Daar gaat het uiteindelijk om. 

 

Een God die wil zijn bij mensen die lijden, mensen die door de diepte gaan. In het 

leven moet er niet vooral oog zijn voor “bergervaringen” die top zijn, maar juist oog 

voor “in de put ervaringen” van mensen. 

 

Jezus daalt af om daar te zijn te midden van de mensen. 

Vroeger speelden wij vaak Ganzenbord. En dan kon je ook in de put terecht komen. 

Je moest blijven zitten tot er een andere speler langs kwam om je eruit te halen. 

Je moest dus nooit de laatste zijn, want dan bleef je in de put zitten. Maar in de 

Bijbel lees ik van God die zelf wel laatste wil zijn, om mensen “in de put” nabij te 

zijn en hoop te geven. Zo mogen wij straks Pasen vieren in deze wereld. De dienst 

mag best even een bergervaring zijn, waar wij even met ons hoofd in de wolken 

zijn, maar om dan vooral te beseffen dat wij moeten afdalen en daar moeten zijn 

waar mensen verdriet en zorg ervaren. Als een tegenstem tegen alle verdriet en 

zorg, een stem van hoop en liefde in deze wereld. 

                                                                                   Ds. Anne Henk Boschma 

         De Heer is waarlijk opgestaan! 



 

                   

                   VERSLAG WIJKAVOND VAN 9 MAART 2022 
 

 

Na de goed bezochte vesperdienst in het kader van Biddag voor Gewas en Arbeid bleven ruim 50 personen 

achter voor het bijwonen van de wijkavond, de eerste in dit jaar. Het programma heeft een luchtig karakter 

en bestaat uit twee delen, het doorgeven van de meest belangrijke informatie vanuit de wijkkerkenraad en 

het vertonen van twee videofilms. 

 

 

Wijkervaringen en project ’Bosk’  -  Ds. A.H. Boschma 

Na het welkom door de voorzitter vertelt Ds. A.H. Boschma iets over zijn laatste wijkervaringen en over het project ‘Bosk’ dat zich 

komende zomer in de stad afspeelt.  

 

Vrijwilligerswerk - Klusteam 

Vervolgens wordt vanuit de wijkkerkenraad kort stil gestaan bij de renovaties van drie ruimtes in de Oase, zaal A (consistorie), 

zaal C (werkkamer predikant) en de kerkzaal. Het resultaat is prachtig en het stimuleert iedereen die er aanwezig is.  

 

Als afronding hopen we rond Pasen de nieuwe stoelen in de kerkzaal in gebruik te kunnen nemen. De eerste proeven met de 

projectieschermen zijn, behoudens enkele kinderziekten, goed verlopen. Omdat veel werk door vrijwilligers van het klusteam is 

uitgevoerd, worden de leden in het zonnetje gezet en beloond met een gezamenlijk dinerbedrag. Ze mogen het met elkaar op een 

zelf te kiezen locatie besteden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                          

                   

                         V.l.n.r. de vrijwilligers van het klusteam; Corry Kamminga, Eddy de Boer, Rennie Wendelaar Bonga,  

                                     Sjoerd Wendelaar Bonga en voorzitter Ate Damstra. Henk Breur ontbreekt op de foto. 

 

 

Invulling van de ambten en acute vacatures 

Uitvoerig wordt de situatie met betrekking tot de invulling van de ambten geschetst. De situatie in onze wijk is hierbij redelijk goed; 

binnen het College van Kerkrentmeester zijn echter wel acute vacatures ontstaan. Er zal op termijn worden gestreefd naar een 

kleinere en slagvaardige wijkkerkenraad, die meer project gericht en minder vaak in de totale bezetting bijeen zal komen in nauwe 

samenwerking met onze werkgroepen. De werkgroep ‘Mozaïek voor de toekomst’ zal hiertoe binnenkort voorstellen aandragen.  

 

Vertoning Film ‘Leeuwarden in de Gouden Eeuw’ en ‘Huizum op Film’ 

Na het rondbrengen van het traditionele hapje en drankje worden twee videofilms getoond,  

namelijk ‘Leeuwarden in de Gouden Eeuw’ en ‘Huizum op Film’. Voor velen is vooral de  

laatste film een ‘Och heden ja’ ervaring. Voldaan kunnen de bezoekers huiswaarts gaan,  

nadat de voorzitter de avond om 22.00 uur mocht afsluiten. 

                                                                                                                         

                                                                                                                                   

                 A.K. Damstra, preses 
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“Van U is de toekomst” 



 

 

 

 

DE FROULJU BIJ IT GRÈF 
  bij Matteús 28: 1-6 

 

  De ierde leit yn dizen ûnder t`blauwe, mei wite walen dêr`t gjin sinne brekt, 

  as dizze froulju al foar dei en dauwe it grêf betrêdzje, stil en mei respekt. 

 

  Hjir, yn`e tún, der`t knoppen iepenbrekke, dêr`t it nei maityd en nei libben rûkt, 

  liet ljocht foargoed de stille krêften sprekke fan wat om Gods wil nei de simmer lûkt. 

 

  As op de wyn gean sûnt de tiid ferhalen fan immen dy`t weromkaam út de dea. 

  It waard ferteld, it bloeide yn alle talen omdat it reast yn donkre tiden bea. 

 

  

 

 

 

 Tekst : Margryt Poortstra “Wind” 

 Oersetting : Eppie Dam 

 Musyk : Jan de Jong 

De froulju bij it grêf 
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   EDDY & CORRY DE BOER 
   Gemeenteleden / vrijwilligers - Huizum Wijkgemeente Oost 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Vanavond zijn we bij Corry en Eddy op de 2e verdieping van de flat aan het Mauritsplein. Het appartement heeft uitzicht 

richting het Van Harinxmakanaal en een extra kamer achter de lift van het gebouw. We krijgen een lekker kopje koffie en 

thee en iets nieuws van bakker Schuurmans. Dat valt goed in de smaak. 

 

Eddy is geboren in Surhuisterveen en opgegroeid in een gezin waar de moeder al op jonge leeftijd is overleden.  

Zij werd opgenomen en geopereerd aan een hersentumor in Groningen. In het ziekenhuis mochten Eddy en zijn zus niet 

op de zaal komen, maar gelukkig mochten zij vanaf de gang een lied voor hun moeder zingen. Ze mocht nog wel naar 

huis, maar is niet meer van bed gekomen en overleden. Eddy herinnert zijn moeder als iemand die altijd iets vrolijks 

over zich had. De tijd erna was niet fijn; er kwamen verschillende huishoudsters in huis en Eddy’s vader hertrouwde met 

een andere vrouw. Gelukkig hadden Eddy en zijn zus een goede band met pake en beppe. Daar waren ze altijd welkom. 

 

Corry is geboren in Heerenveen en heeft daar tot haar twaalfde gewoond. Haar vader had een baan bij het  

Friesch Dagblad en dus verhuisden ze naar Leeuwarden. Ze heeft een goede jeugd gehad. 

              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt je bezig?  

Heb je ook hobby’s? 

Naast alle klussen die ze voor de kerk 

uitvoeren, hebben Eddy en Corry nog tijd 

voor hobby’s. Corry leest graag boeken, 

zingt, wandelt en fietst heel graag.  

Ook gaat ze elke vrijdagochtend naar 

gymnastiek. Ze speelde vroeger graag 

een potje tennis, maar sinds de nieuwe 

heup gaat dat niet meer. 

 

Eddy is een echte sportman.  

In Surhuisterveen speelde hij op een 

hoog niveau voetbal. Ook is hij fan van 

SC Cambuur en heeft 25 jaar op de  

tribune bij veel thuiswedstrijden gezeten. 

Nu volgt hij sport op de televisie: op dit moment de Olympische Winterspelen, maar natuurlijk ook voetbal. Eddy is ook gek op de 

Formule 1; vroeger is hij ook naar Formule 1 wedstrijden in Zandvoort geweest.  

 

Wat is je beroep? 

Totdat ze ging trouwen, heeft Corry in een schoenenzaak gewerkt. 

 

Eddy heeft in Surhuisterveen bij kinderwagenfabriek Riemersma gewerkt. Op een gegeven moment gingen ze ook stacaravans 

maken. Toen moest Eddy onderstellen wegbrengen naar een fabriek waar de opbouw op gemonteerd werd. Later kon hij de 

caravans weer ophalen. Hierna is hij tijdwaarnemer geworden. Toen Eddy 9 jaar bij de fabriek werkte, werden er minder  

kinderen geboren en liep de productie van kinderwagens terug. Er werden 40 man van de 120 werknemers ontslagen,  

waaronder Eddy. Hij kreeg 4 maanden loon mee. 2 dagen voor het aflopen van die periode wilde de baas hem graag terug  

hebben, maar Eddy was al aan het solliciteren. Een bedrijf in Drachten vroeg of hij langs wilde komen. Ze vroegen al gauw  

wanneer hij kon beginnen. Dus Eddy begon gelijk die maandag bij dit bedrijf dat handelde in auto’s, fietsen en buitenboord- 

motoren.  

 

Na 4 jaar werd het bedrijf verkocht aan een projectontwikkelaar en werd Eddy ontslagen. En dat terwijl hij net een huis had  

gekocht in Drachten. Via een vertegenwoordiger in Philips autoradio’s kwam hij in contact met een bedrijf in Leeuwarden, maar 

Eddy had inmiddels al een andere baan gekregen, hij zat nog wel in zijn proeftijd. Dus nam hij tot ongenoegen van zijn baas 

ontslag en vervolgde zijn carrière bij Autoshop Wassenaar aan de Verlengde Schrans (naast de huisarts).  

Omdat een werkplaats ontbrak, werden de autoradio’s op de stoep in de auto’s ingebouwd. Het was een wedstrijd om dit zo snel 

mogelijk te doen. In 6 minuten werd een autoradio in een op de stoep geparkeerde auto gemonteerd. Later verhuisde het bedrijf 

naar het pand waar nu een wijnhandel zit en had het een eigen werkplaats. Nog later ging Autoshop Wassenaar naar het  

Oostergoplein. 

                     (vervolg pagina 6) 

Eddy & Corry de Boer 
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Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen doen? 

Eddy had wel wat meer in de sport willen doen.  

Corry had wel kapster willen worden, maar dat mocht niet van haar vader. 

 

Hoe zie je de toekomst? 

Corry leeft in het hier en nu. We weten niet wat het leven brengt. Nu maar genieten van elke dag. Graag gezond blijven en met 

elkaar leuke dingen doen. Een beetje bewust leven. 

Er voor elkaar zijn, voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 

Wat voor rol speelt geloof in je leven. 

Corry: “Vertrouwen houden. Je bent niet alleen.” 

Eddy: “Ik put er kracht uit. Positief zijn en iets voor een ander betekenen.” 

 

Doe je ook iets van vrijwilligerswerk binnen de kerk of daarbuiten? 

Eddy is veel aan het klussen in de Oase. De afgelopen 6 jaar zijn  

achtereenvolgens de hal, de Vijverzaal, de hal achter, zaal C, zaal A en - het laatste project - de kerkzaal opgeknapt.  

Daarbij zorgt Corry er voor dat er schoongemaakt wordt en recent zijn de gordijnen van de Oase weer gewassen door haar. 

 

Heb je een levensmotto? 

“Lief zijn voor elkaar.” 

 

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit? 

Helaas is de caravan verkocht. In 2021 stonden ze op de camping in Steenwijkerwold en kreeg Eddy hartritmestoornissen.  

Dat deed hen beseffen dat een caravan wel heel veel werk is, vooral als je in een flat woont, want de caravan kan niet voor de 

deur staan. Je moet steeds alles in- en uitpakken, dus weer naar beneden en weer naar boven. Ze stonden elk jaar op de  

camping aan de Moezel, maar dit jaar gaan ze daar een appartementje huren om zo toch van de omgeving te kunnen genieten. 

 

Is er iemand die je bewondert en waarom? 

Martin Mans. Eddy zit samen met hem op het mannenkoor. Hij doet veel voor de kerk en het christelijk leven. 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                   Edwin van der Wal en Janny Fokkema  

  

   
 

 

 

                 De symboliek van het schilderij DE CIRKEL 

       (Dit schilderij hangt in de kerkzaal van de Oase) 

 

      Een cirkel omdat het de oneindigheid uitbeeldt en omdat de    

   aarde ook rond is. 

 

  De weg die Jezus ging op aarde was zwaar. 

   Die weg zien we ongeveer in het midden, een donkere 

  en haast zwarte weg. 

 

  Deze zware weg van Jezus gaat gelukkig naar het Licht …. 

  Jezus stond op! Dankzij die opstanding mogen onze  

        veelkleurige wegen ook naar het Licht gaan. 

 

  Als teken van Gods verbond met ons, zien we de regenboog. 

  Ook wordt de regenboog gezien als een teken van hoop,  

           vrede en troost. 

 

  De duif staat symbool voor Gods aanwezigheid en is tevens   

       een vredesteken.  

                                                                                                                            Helma Feenstra-Bolman 

                                                                                                        2022 
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Vrijwilligerswerk voor de Kerk 



 

      “Zeg het met bloemen” Met bloemen kan inderdaad veel gezegd worden, een gebaar van  

                   meeleven, steun, blijdschap, even een moment van aandacht voor elkaar.  

       Ook in onze gemeente besteden wij door middel van een bloemetje aandacht aan elkaar. 
 

De Bloemengroep een mooi stukje gemeentewerk 
Iedere zondag zien wij een mooi boeket bloemen voor in de kerk staan en met feestdagen soms zelfs meerdere boeketten  

bestemd voor een zieke of iemand, die even een extra steuntje in de rug kan gebruiken. De bloemengroep, bestaande uit  

Kor en Tine Reitsma, Helma Feenstra, Hessel Boersma, Janny Fokkema, Margo Ozinga en Teake en Etsje Posthuma zorgen 

met veel liefde voor deze boeketten en ook bezorgen zij deze na afloop van de kerkdienst. Margo Ozinga heeft na jarenlange 

trouwe dienst inmiddels afscheid genomen van de bloemengroep. Margo heel hartelijk bedankt voor je bijdrage in dit mooie 

stukje gemeentewerk. Wij willen hier toch ook even de prachtige liturgische bloemschikkingen noemen tijdens Advent op weg 

naar Kerst en tijdens de 40dagentijd op weg naar Pasen verzorgd door de bloemengroep, die hier veel tijd en aandacht aan 

besteedt. 

 

Coördinatie van de Bloemengroep 

De coördinatie van de bloemengroet wordt gedaan door Hilda van der Meulen. Zij zorgt voor de namen van de mensen, die 

voor een bloemetje in aanmerking komen. Als mensen iemand weten, die wel een steuntje in de rug kan gebruiken kan dit aan 

Hilda worden doorgegeven of aan het pastoraal meldpunt.  

 

Geboorte, Huwelijksjubileum, Kroonjaren en bijzondere momenten 

Af en toe zien wij een roos voor in de kerk staan. Dit is een teken, dat er een baby geboren is, een blijde gebeurtenis.  

De roos gaat als felicitatie van de gemeente naar de ouders en wordt na afloop van de kerkdienst bezorgd door de  

desbetreffende ouderling/wijkbezoeker.  

 

Een bijzondere gebeurtenis is ook een huwelijksjubileum, 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 65 jaar en soms zelfs 70 jaar  

getrouwd. Dit zijn mijlpalen in levens van mensen, die zeker een kaartje en een bloemetje verdienen. De desbetreffende  

ouderling/wijkbezoeker zorgt dat deze bij de jubilerende mensen terechtkomen.  

 

Dan zijn er nog de kroonjaren, vanaf 80 jaar krijgt iedereen een kaartje van de kerk. Dit wordt al jarenlang trouw verzorgd door 

Janny Dijkstra, die deze kaartjes klaar maakt en bij de betreffende ouderling/wijkbezoeker brengt. Als mensen 80 of 85 jaar  

worden wordt er ook nog een bloemetje bij gedaan. Vanaf 90 jaar krijgt iedereen elk jaar een kaart en een bloemetje voor zijn  

of haar verjaardag. De ouderlingen en de wijkbezoekers zorgen ervoor dat de kaart en de bloemen bij de betreffende mensen  

terecht komen. 

 

Tussendoor zijn er nog veel momenten waarbij een wijkbezoeker een bloemetje meeneemt: dit kan zijn bij ziekte of thuiskomst 

uit het ziekenhuis, ook op andere moeilijke momenten kan een bloemetje een gebaar van liefde en meeleven zijn.  

Soms ook zomaar even als je bij iemand op bezoek gaat. 

 

Achter de schermen op het gebied van bloemen 

“Zeg het met bloemen”, daar begint dit stukje mee. Wat is het mooi, dat je op deze manier met gemeenteleden mee kunt leven  

en dat wij veel vrijwilligers hebben die hier hun steentje aan bijdragen. Want gemeente ben je samen. De wijkkerkenraad en  

degenen die binnen het pastoraat werkzaam zijn, zijn op de hoogte van de afspraken: wanneer bloemen en bij welke  

gelegenheid, maar niet iedereen heeft hier weet van. Daarom leek het ons vanuit de werkgroep pastoraat goed om hier wat  

over te vertellen in de Ruimte, zodat alle gemeenteleden op de hoogte zijn van wat er zoal achter de schermen gebeurt op het  

gebied van de bloemen en hoe wij hiermee omgaan binnen de kerk. Alle vrijwilligers die hier hun bijdragen aan leveren willen 

wij ook hiervoor hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet zou dit mooie gebaar niet mogelijk zijn.                          

                                                                                                      

                                                                                                                                         De werkgroep pastoraat 
 

7 

 

“Zeg het met bloemen” 



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

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

      Do.    14 april         19.30 uur      Ds. A.H. Boschma   * Witte Donderdag 

      Vr.     15 april         19.30 uur      Ds. A.H. Boschma    * Goede Vrijdag 

      Za.    16 april         19.30 uur      Ds. A.H. Boschma  * Stille zaterdag 

      Zo.    17 april  9.30 uur      Ds. A.H. Boschma   * Pasen 

      Zo.    24 april   9.30 uur     Ds. A.H. Boschma 

      Zo.      1 mei   9.30 uur     Ds. P.J. de Buck, Heerenveen 

      Zo.      8 mei   9.30 uur     Ds. G. Wessels, Stiens 

      Zo.    15 mei   9.30 uur     Ds. A.H. Boschma 

      Zo.    22 mei    9.30 uur     Ds. M.E. Vroonland, Nieuwland 

      Do.    26 mei     9.30 uur Ds. A.H. Boschma (Kurioskerk)   * Hemelvaartsdag 

      Zo.    29 mei     9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

 

 

           

    

 

 

         

      KERKDIENSTEN 
        Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 

REDACTIE ‘RUIMTE’ 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

 

 13 MEI 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 

Oase 

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

 

 

      

     Voorlopig gaan wij door met de koffie/thee inloopochtenden op de eerste en de derde woensdagmorgen van de maand. 

     U bent van harte welkom op deze ochtenden om gezellig een kopje koffie/thee te komen drinken in de oase. 

     Wij hopen weer op vele mooie ontmoetingen, waar veel gelegenheid is voor gesprek en soms afgewisseld met een activiteit. 

      

                U bent van harte welkom op : 

       

         *  Woensdagmorgen      6  april 2022                  *  Woensdagmorgen    15  juni 2022  

                  *  Woensdagmorgen    20  april 2022     *  Woensdagmorgen      6  juli  2022   

                  *  Woensdagmorgen      4  mei  2022  (bingo)  *  Woensdagmorgen    20  juli  2022   

                 *  Woensdagmorgen    18  mei  2022     *  Woensdagmorgen      3  augustus  2022   

         *  Woensdagmorgen      1  juni  2022     *  Woensdagmorgen    17  augustus  2022   
    

                             

    

      Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de Oase 

      

      

     Contact en informatie:  
     Janny de Dreu, tel. 280 13 87 of E-mail: dreudec@gmail.com.  
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