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   jaargang 13, nummer 3 

          Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 

                                                                                                                                                                                                Handelingen 2:2 

 

 

 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben wij net 9 mei gehad. De dag dat Poetin zijn rede hield. Er werd met zorg naar de  

woorden van Poetin uitgekeken. Zou hij de oorlog opschalen en met zijn woorden nog meer verwoesting en haat zaaien?  

Zou hij dreigen met kernwapens? Tot op zekere hoogte waren veel mensen opgelucht, dat alleen de verwachte woorden en  

beschuldigingen klonken. En toch, met verdriet luisterde ik naar de woorden waarin alle schuld bij anderen werd gelegd en er 

geen enkele compassie met de slachtoffers te bekennen was. Ik zag hoe de massa op het Rode Plein “hoera, hoera”  

schreeuwde. Keurig in het gelid liepen de soldaten langs het bordes van de leider. Het leek alsof zij zelf geen wil meer hadden  

en als marionetten op afstand bestuurd werden. Het was alsof er een kille wind waaide vanuit het Kremlin dat zoveel mensen  

verkrampte en teruggebracht tot een nummer. Dat was de sfeer die ik waarnam op die 9e mei. Een sfeer die verwoesting  

zaait en verdriet teweegbrengt. 

 

Hoe anders was dan ooit op die Eerste Pinksterdag waarover wij in Handelingen  

2 lezen. Ja, toen waren er ook mensen bij elkaar, maar zij waren bang.  

Jezus was omgebracht. Ze waren in verwarring over zijn opwekking uit de dood.  

Ze wisten niet zo goed hoe zij nu, na de Hemelvaartsdag, verder moesten.  

Ze waren opgesloten in zichzelf, opgesloten in de angst. En toen kwam er een  

geluid als van een hevige windvlaag. Het was, zo lees ik het, alsof de wind de  

deuren en ramen van het huis open blies. Ze konden zich niet meer in dat huis  

verschuilen, maar moesten wel naar buiten. De angst werd weggeblazen en er 

kwam een nieuwe frisse wind. De wind van de Geest, die wij al in het begin van  

de Bijbel zagen. De Geest die geen duisternis en leegte wil, maar licht en leven. 

En zo komen er mensen in beweging, gedreven door de liefde die Jezus in zijn 

leven liet zien. Gedreven om zo in deze wereld te staan. Ieder doet ertoe,  

iedereen wordt verstaan.      

   Wind kun je niet zien. Wij zeggen    

   wel dat wij zien dat het buiten waait,  

   maar eigenlijk zien wij niet de wind    

   maar datgene wat de wind in  

   beweging brengt. Wij zien de   

   bomen heen en weer zwaaien.    

   Wij zien de wind niet, maar wel de beweging die de wind oproept. En zo is het  

   nog steeds in de kerk. Wij zien de Geest niet, omdat zij is als de wind, maar wij  

   zien wel dat mensen in beweging komen vanuit de liefde en de hoop. Dat mensen  

   op een weg van hoop en liefde geblazen worden, weg van de angst en de haat.  

   Nog steeds komen mensen ook in onze gemeente daarvoor en daardoor in  

   beweging. Ja, uit die hoek waait er een andere wind, een wind van liefde. 

 

   Ik hoop zo dat die wind van liefde ook in onze tijd mensen in beweging brengt en         

   houdt, want mag er toch alstublieft een andere wind waaien dan de wind van  

   angst van Poetin, een andere wind dan de wind van egoïsme die soms in onze  

   maatschappij zo zichtbaar is. Pinksteren: Laat er een andere wind waaien, die 

   mensen mens laat zijn, bewogen bij elkaar, bewogen bij een wereld die in het licht     

   gezet moet worden en niet verduisterd moet worden. Pinksteren, ja laat er maar    

   eens een andere wind waaien. Dan verdwijnt de angst en komt er een beweging  

   van liefde, warmte, licht en taal die je altijd verstaat. 

                                                                                          

                                                                                  Ds. Anne Henk Boschma                                        

                                                                         

                                                                                        

 MAG ER EENS EEN ANDERE WIND WAAIEN? 
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Hemelvaart van Jezus 
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In het kader van het BOSK-bomenproject worden deze zomer in het centrum 

van Leeuwarden tal van activiteiten georganiseerd. Een selectie hieruit : 
 

WOENSDAG 15 JUNI van 19.30 - 22.00 uur. 

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18; Lezing en dialoog over ‘Waterhuishouding’ door Cees Buisman. 

 

WOENSDAG 22 JUNI van 19.30 - 22.00 uur. 

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18; Lezing en dialoog over ’Verantwoorde landbouw’ door Pieter Knijff en Theo Mulder. 

 

ZONDAG 10 JULI van 15.00 - 17.00 uur. 

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18; Lezing en dialoog over ‘Impact van verpakking/’ afval’/hergebruik/kringloop’  

door Gerrit-Jan Vernhout en Trees van Montfoort. 

 

WOENSDAG 20 JULI van 19.30 - 21.30 uur. 

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18; Lezing en dialoog over ‘Energietransitie’ door Marjolein Tiemens en Bouwe de Boer. 

 

ZONDAG 31 JULI van 15.00 - 17.00 uur. 

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18; Lezing en dialoog over ‘Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? 

(en hoe nu verder?)’ door Trees van Montfoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANAF 7 MEI T/M 14 AUGUSTUS op zaterdagen vanaf 11.00 - 17.00 uur en op zondagmiddag vanaf 13.00 uur  

in de Waalse Kerk : Open kerk met tentoonstelling ‘Broze Aarde’, een lied voor het universum (werkgroep Remonstrantse 

Gemeente en Oecumenische basisgemeente) 

 

VANAF 1 JUNI t/m 15 SEPTEMBER op dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 tot 16.00 uur in de Grote Kerk :  

Open kerk met tentoonstelling schilderijen van Henk Pietersma. 

 

VANAF 2 JULI op vrijdag van 14.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 13.30 - 17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk : 

Zomertentoonstelling met werken van Doet Boersma : “Fertile Soil”, en gedichten van Baukje Wytsma. 

 

Een en ander is volgens de stand van zaken van 21 april 2022 en onder voorbehoud. 
Voor actuele informatie en aanvullingen zie o.a. de website van ‘Geloven in Leeuwarden’: www.geloveninleeuwarden.nl 

Een uitgebreider overzicht is ook te vinden op de website www.kerkhuizumoost.nl. 

Meer informatie over het BOSK-project is te vinden onder www.arcadia.frl/projecten/bosk 

  BOSK-bomenproject Leeuwarden 

 als bomen kunnen wandelen ... 



 

 

HJIRHINNE, AZEM 

 

Hjirhinne, Azem, stek my oan, stjoer my út dyn fierste fierte stream fan ljocht. 

  

Wolkom earmeljusheit wolkom opperskinker wolkom hertejager. 

  

 Bêste triennedrûger leave sielebewenner myn freon myn skaad. 

   

 Efkes lins foar tobbers en bodders, foar krampeftigen in ferromming, bisto. 

  

 Unmooglik moai ljocht, oerstream de ûngrûn fan myn hert, dy sa fertroud. 

  

 God bisto, sûnder dy is alles nacht en ûntiid wredens, skuld, 

 mar do makkest skjin. Fersuteret myn blom- jou wetter salvje myn wûnen. 

  

 Stiif stean ik, tagong ferbean, izich- ûntei my, koesterje my. Frjemd gean ik, sykje my. 

  

 Ik sis ja do, doch nee. Ferjild myn twivel mei freonskip, Sân kear tûzen kear. 

  

 Neat bin ik sûnder dy. Dea wol ik nei dy ta. Dan sil ik laitsje. 

 

  
Huub Oosterhuis - neffens de pinkstersekwins. 

 “Veni sancte Spiritus” 
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      En zij werden allen vervuld 

      met de Heilige Geest. 
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   HERMA GROENEWOUD 

   Gemeentelid / vrijwilliger - Huizum Wijkgemeente 

    ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Vlak achter de Pelikaankerk, in de Landbuurt, wat vroeger in de jaren vijftig/zestig een sociale achterstandswijk was 

(zelfs zó dat sommige mede-kerkgenoten daar toendertijd van hun ouders niet mochten komen), ontvangt Herma ons 

in haar mooie hoekwoning. Onder het genot van een kopje koffie en een lekkere koek starten we het interview. 

 

Herma is in 1963 geboren in Balk, Gaasterland. Haar ouders hadden een SPAR-winkel in het dorp. Net zoals in de afgelopen  

2 jaar was er in 1968/1969 óók een wereldwijde pandemie, waarbij 1 miljoen slachtoffers vielen, de Hongkonggriep, ook wel de 

Maogriep genoemd. Herma haar heit is toen, in januari 1969, na enkele dagen van ernstig ziekzijn, in het ziekenhuis van Sneek, 

op 45-jarige leeftijd aan deze Hongkonggriep overleden. Haar mem werd hierdoor op 36-jarige leeftijd weduwe en bleef achter 

met drie jonge kinderen, in de leeftijd van 10, 7 en 5 jaar. Herma was de jongste van de drie. 

Haar mem heeft nog enkele maanden geprobeerd om de SPAR-winkel in haar eentje 

aan te houden, maar dat was een té grote, lastige onderneming/verantwoordelijkheid. 

Het gezin ging 6 weken bij een tante (zus van moeder) wonen op Terschelling.  

Onderwijl wachtend op een nieuwbouwwoning in Balk.  

 

Daar is mem vrijwel haar hele leven blijven wonen. Het leven viel haar regelmatig (te) 

zwaar. Herma heeft na de Havo aan het Bogerman College in Sneek, de opleiding tot 

kleuterleidster gevolgd aan de kleuterkweek (KLOS) in Leeuwarden. Dat waren lange 

dagen. Ze moest om 7 uur ‘s morgens al met de bus naar Sneek en vanaf daar met de 

trein verder naar Leeuwarden. Om half zeven ‘s avonds was ze meestal pas weer thuis. 

 

Herma zingt en leest graag. Ook vindt ze het leuk om met zoveel mogelijk vrienden en 

vriendinnen af te spreken. Op het terras, in het café of bij iemand thuis. Door de  

Corona-periode is het nu vaker thuis afspreken dan ergens in de stad. Verder gaat  

Herma graag wandelen en fietsen. Ook knutselen voor het werk is een hobby van haar. 

Herma is alweer 20 jaar werkzaam als Pedagogisch Medewerker bij ‘Sinne’   

Kinderopvang in Leeuwarden. Eerst op de Dagopvang aan de Valkstraat en sinds  

december 2014 als juf op de speelleergroep van ‘Sinne’ Pikemar in het Integraal Kind 

Centrum (IKC) ‘de Wynwizer’ in Zuiderburen. 

Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen doen? 

‘Psycholoog’. Meteen worden we uitgedaagd om een DISC-kleurentest te doen.  

Janny lijkt Geel te zijn, Edwin waarschijnlijk een blauwtje en Herma is een echte Rode persoonlijkheid (daadkrachtig, ongeduldig 

en direct).  

 

Hoe zie je de toekomst? 

Herma vindt de tijd waarin wij nu leven zéér intrigerend en vooral uitdagend. Zij verwacht hele grote veranderingen.  

Oude structuren in kerk, geloof en politiek en onderwijs zijn aan het wankelen. Er is een grote transformatie gaande.  

Mensen proberen uit angst en onzekerheid nog wel vast te houden aan oude gewoontes, waarden en overtuigingen, maar tóch 

zet de verandering door. Hoe meer verzet, hoe meer pijn en lijden. Er wordt véél flexibiliteit van ons allen gevraagd. ‘Ik zeg wel 

eens, de belangrijkste eigenschap om momenteel te leren ontwikkelen bij (jonge) kinderen is flexibiliteit! ’ 

 

Wat wil je graag nog een keer doen in je leven? 

Herma wil graag weer eens naar Frankrijk reizen en dan ook de hoofdstad Parijs bezoeken.  

Onder andere de Eiffeltoren beklimmen en Frans spreken. 

 

Welke rol speelt het geloof in je leven? 

‘Omdat mijn Aardse vader heel vroeg in mijn leven is overleden en er thuis weinig geborgenheid en zekerheid was, speelde de 

Hemelse Vader een grote rol in mijn leven. En nóg. In mijn pubertijd heb ik me hevig afgezet tegen deze Vader, zoals je  

normaliter bij je echte vader doet. Ik heb véél kritische vragen gesteld, zowel bij catechisatie, club als tijdens de godsdienst- 

lessen op de Kleuterkweek. Het geloof, mijn relatie met de ongeziene wereld, is nu gelukkig uitgegroeid tot een volwassen 

relatie.’ 

                           (vervolg pagina 5) 

      Herma Groenewoud 
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Wat heb je met de kerk van Huizum-Oost? 

In 2009 is er, ná de profilering, een verandering geweest in het kerkelijk leven in Huizum. Er is toen een groot aantal mensen 

veranderd van kerk. Herma heeft met nog een paar mensen voor de Oase gekozen, omdat ze zich daar al thuis voelde.  

Bij ds. Huib Klijn had zij meerdere keren onder andere Bibliodrama gevolgd (in Engelum). De gezinnen (vrienden) met  

kinderen en enkele echtparen zijn toen voornamelijk naar de Schakel in Camminghaburen gegaan. ‘Nu ik zelf allang geen 

ouders meer heb, wil ik toch graag verbonden blijven met de oudere generatie en dát kan prima bij de Oase. Het profiel van 

de Oase spreekt mij óók aan: Diaconaal, Liturgisch en Pastoraal. Het is een gezellige betrokken gemeenschap. Herma is  

lector, zingt regelmatig en bezoekt mensen van de kerk. 

 

Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft? 

‘Mijn speciale aandacht gaat uit naar mensen als Pieter Omzigt en Renske Leijten, de strijders voor rechtvaardigheid.  

Deze doorzetters, volhardende, tegendraadse mensen hebben altijd mijn support. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire 

en de gaspolitiek in Groningen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er zaken waar je je aan ergert? 

‘De toenemende verrechtsing in Nederland. De steeds groter wordende kloof tussen Arm en Rijk. Het belang van materialisme 

voor mensen. Eigen gewin eerst. Ik wil graag het sociale element weer terug in de hedendaagse politiek. Hart voor het welzijn 

voor álle lagen in de bevolking.’ 

 

Ben je ergens bang voor? 

Herma is bang voor het reizen per vliegtuig. 

 

Levensmotto 

‘Onderzoekt alles en behoudt het goede!’ Daarom sprak de preek laatst, enkele weken geleden, van ds. Anne Henk, over de 

ongelovige Thomas, Herma zo aan. De winkelhaak erbij. Durven om vragen te stellen. Durven om kanttekeningen te plaatsen.  

Klopt het wat je zegt? Zeggen wat je doet, doen wat je zegt. ‘Ik ben geen volgzame gelovige of kerkganger. Ik houd van een 

regelmatig terugkerende flinke tempelreiniging.’ 

 

Favoriete vakantie? 

‘Zoveel mogelijk RUST, met strand en bos. Schoorl is al járen mijn favoriete plek om te zijn. Daarbij veel afspraken met  

vrienden en vriendinnen. Fietsen en wandelen.’ 

 

Als je een wens in vervulling kon laten gaan, wat zou dat zijn? 

Sinds een klein jaar heeft Herma last van Functionele Neurologische Stoornissen waardoor het lopen moeizaam en langzaam 

gaat. Wandelen is sowieso een no-go area. Ze wenst voor haar persoonlijk dat er vooruitgang in de situatie komt en dat ze 

gauw weer gewoon kan lopen, wandelen en springen. 

 

Is er iemand die je bewondert en waarom? 

Eckhart Tolle, spiritueel leraar en schrijver van boeken als ‘De kracht van het NU’ en ‘Een nieuwe aarde’. ‘Zijn rust, humor en 

geweldige, vernieuwende en inspirerende taalgebruik spreken me nóg steeds enorm aan. Ik ken/volg hem nu alweer 16 jaar. 

En altijd wéér raakt hij mij enorm.’ 

 

Hebben we je zo goed genoeg leren kennen of wil jij nog iets kwijt? 

‘Ik voel me thuis in de Oase. Ik hoor vaak tot 1 van de jongsten tijdens het actieve kerkbezoek. Een leuke tegenstelling tot mijn 

werk, dáár hoor ik tot 1 van de oudste collega’s. Ik ben blij met de nieuwe voorganger. Oorspronkelijk uit het mooie Gasterlân, 

wat wil een mens nog meer? De gemoedelijkheid en de toegankelijkheid, wat mij eerder zó aansprak in de Oase, is gelukkig 

weer terug. Waardeer elkaar om ieders eigenheid en uniek-zijn, zó belangrijk!’ 

 

                                                                                                                   Edwin van der Wal en Janny Fokkema 

Strijders voor rechtvaardigheid 



REDACTIE ‘RUIMTE’ 

  Jan & Janny Elzinga 
 Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

 

26 AUGUSTUS 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 

                       

       

      Zo. 22 mei   9.30 uur  Ds. S.N. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum 
      Do.  26 mei             9.30 uur  Ds. A.H. Boschma  (Kurioskerk)      * Hemelvaartsdag  

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

       Zo.    5 juni     9.30 uur      Ds. A.H. Boschma       * Pinksteren 

       Zo.  12 juni     9.30 uur  Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden    

       Zo.  19 juni             9.30 uur      Ds. E. van ’t Slot, Zwolle   

       Zo.  26 juni           9.30 uur      Ds. A.H. Boschma     

       Zo.    3 juli             9.30 uur      Ds. A.H. Boschma   

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

       Zo.  17 juli     9.30 uur     Ds. J. D. Th. Wassenaar, Hellendoorn 

       Zo.  24 juli     9.30 uur     Ds. J.N. Jurjens, Drachten 

       Zo.  31 juli     9.30 uur     Ds. D.G. Postuma, Burgum 

       Zo.    7 augustus    9.30 uur     Ds. N. van den Briel, Oudeschoot 

       Zo.  14 augustus    9.30 uur     Ds. A.H. Boschma 

       Zo.  21 augustus   9.30 uur Ds. J.D. Kraan, Burgum  

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

       Zo.    4 september  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

       Zo.  11 september   9.30 uur  Ds. P. Dijkstra, Grou 
      Zo.  18 september   9.30 uur  Ds. A.H. Boschma       * Startzondag 

 

       KERKDIENSTEN 
          Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 
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 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

 

 

 

     Tijdens de zomermaanden gaan de koffie/thee-inloopochtenden gewoon door op de eerste en de tweede woensdagmorgen  

     in de maand. Het wordt als heel prettig ervaren om op deze manier geregeld bij elkaar te komen, soms afgewisseld met een  

     extra activiteit. Zo hebben wij ook alweer een keertje bingo gedaan.  

 

     Op 20 juli hopen wij aansluitend een lunch te organiseren. Informatie hierover krijgt u nog en ook hoe u zich kunt  

     opgeven. Tijdens de zomermaanden zijn er koffie/thee-inloopochtenden op de volgende data :  

      

         U bent van harte welkom op : 

       

  *  Woensdagmorgen      1  juni 2022    *  Woensdagmorgen      3  augustus    2022     

     *  Woensdagmorgen    15  juni 2022   *  Woensdagmorgen    17  augustus    2022   

       *  Woensdagmorgen      6  juli  2022  *  Woensdagmorgen      7  september  2022   

       *  Woensdagmorgen    20  juli  2022 - (aansluitend lunch)        
                     

    

      Aanvang : van 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.  

                                                                                                                            


