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            Lied 388 : 1 en 4 

     Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

    voor ieder van ons schoon water en brood,   van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

    een veilige plek, een plaats om te schuilen,   een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

    een plaats in Gods licht als tafelgenoot.    Getuige van Hem, een levend bewijs. 

     Vol vreugde ziet God naar mensen die recht       Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 

  doen : zij scheppen geluk!      doen : zij scheppen geluk! 

     Vol vreugde ziet God naar mensen die recht     Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 

    doen : zij scheppen recht en geluk!    doen : zij scheppen recht en geluk! 

 

             'Aan tafel' is dit jaar het thema van de Protestantse kerk. Op de startzondag gaan wij met dit thema aan de slag.  

Het uitgebreide thema is : Aan Tafel. Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. 'Aan tafel!' : dat wordt in heel 

veel gezinnen geroepen. Het moment dat iedereen bij elkaar is en samen gaat eten. Eten is voor veel mensen veel meer dan 

alleen maar voedsel nuttigen. Het is een sociaal moment. Velen, ook in onze gemeente, weten hoe moeilijk het is, om alleen te 

eten. Aan tafel worden de verhalen met elkaar gedeeld en ben je disgenoot en deelgenoot van de ander. Samen eten schept 

dan even de rust om te praten en te delen. 

  

Zo heb ik dat sterk ervaren toen onze kinderen klein waren, maar dat ervaar ik zeker 

ook als ik met familie of vrienden aan tafel zit. Daarom is het jaarthema van de kerk 

ook zo mooi. Wij zoeken samen verbinding met elkaar. En het mooie in de kerk, en 

zeker ook in onze gemeente, is dat er voor iedereen plek is. Iedereen is welkom. 

Juist in onze tijd is er ook weer sterk behoefte aan plekken waar het leven echt wordt 

gedeeld en waar aandacht is voor elkaar.  

 

Die functie heeft b.v. het koffiedrinken na de  

dienst, maar ook het koffiedrinken op de  

woensdagochtenden eens in de twee weken.  

En straks start weer het eetcafé op de derde   

woensdag in de maand. Een prachtig initiatief  

waarbij wij echt samen aan tafel gaan. Het is  

nog maar een kleine greep uit de activiteiten  

die van start gaan. En bij al die activiteiten  

gaat het om meer dan alleen het eten of de koffie.                      (vervolg pagina 2)                                                                                      
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           Wij willen u uitnodigen in de Oase voor de start van een nieuw seizoen met weer veel ontmoeting en verbondenheid. 

 

                         Op zondag 18 september is iedereen van harte welkom 

 

             Ons thema is : “Aan tafel: van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding”. 

 

         De koffie met cake staat al om 9.00 uur klaar zodat we voor de dienst elkaar al kunnen ontmoeten. 

         

         Aansluitend is er de dienst om 9.45 uur. In deze dienst zal ook aandacht zijn voor de bevestiging van ambtsdragers. 

 

         Na de dienst is er opnieuw tijd voor ontmoeting en verbinding middels een speciaal programma met verschillende 

         activiteiten : zang, gesprek, kaartjes maken, mediteren en/of bezinnen . . .  

         Aansluitend gaan we ook daadwerkelijk met elkaar aan tafel zo rond 12.30 uur. 

 

         Wij hopen op een mooie en goede start van het nieuwe seizoen. 

   

         Tot ziens op zondag 18 september !!!!!!! 

                                                                                                                         De startzondagcommissie 

 

18 SEPTEMBER 2022 

Het gaat vooral om verbondenheid met elkaar. Aan Tafel, is ook in ons kerkgebouw Oase zichtbaar. Er staat ook heel 

nadrukkelijk een tafel op het liturgisch centrum. Als je binnenkomt zie je meteen : dit is een gemeente die samen aan tafel gaat 

en dus ook samen deelt. Want wij vieren ook samen het Avondmaal. Het is een zichtbaar teken dat God zijn liefde met ons deelt 

in de tekenen van brood en wijn en dat wij dus die liefde ook met elkaar willen delen. Jezus gebruikte juist een maaltijd, het  

laatste Avondmaal, om zichtbaar te maken dat Hij zichzelf deelde en uitdeelde aan mensen. 

 

God is in het avondmaal disgenoot en deelgenoot van ons leven. Avondmaal is een zichtbaar teken van de liefde van God voor 

mensen en de liefde die wij met elkaar mogen delen. Aan tafel wordt er gedeeld, is er genoeg voor iedereen.  

Jezus deelde alles met ons.  

 

Dat herinnert er ons altijd weer aan, dat wij moeten delen in het leven. Dan wordt de tafel echt een gemeenschap, een plek van 

liefde en verbinding. Bij God is iedereen welkom en dus in de gemeente ook. De tafel is ook altijd verbonden met diaconaat. 

Als je samen deelt, moet er ook zorg zijn voor hen die niets of weinig hebben, dichtbij of veraf.  

Waar dat gebeurt, zie ik opbloeien wat zo prachtig in Lied 388 beschreven : 

 

   

      

   Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

        van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

        een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

        getuige van Hem, een levend bewijs. 
 

 

 

Dat mogen wij samen ervaren in de gemeente : delen, uitdelen, vieren, aanschuiven. 

Aan tafel. Op de startzondag gaan wij dat ook letterlijk doen. 

 

             Een prachtige uitnodiging : Aan tafel. 
              Ds. Anne Henk Boschma 

(U kunt lied 388 beluisteren op site van de PKN of YouTube 

https://youtu.be/HXmudUJYMxk) 

Als je samen deelt 



 RENNIE & HENK ENGBRENGHOF 

 Gemeenteleden / Vrijwilligerswerk - Huizum Wijkgemeente 
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Vanavond zijn we op de Malus op de 11e verdieping van het appartement van Rennie en Henk Engbrenghof.  
We genieten eerst even van het uitzicht richting het zuiden en het oosten. Het is vandaag erg helder en we kunnen zelfs 
het gebouw van de Gasunie in Groningen zien. Na een kopje thee en een lekkere koek, starten we met het interview. 
 
Rennie is 59 jaar geleden geboren in Hallum. Ze heeft 2 oudere zussen en 1 die jonger is. Haar vader werkte bij Hellema 
en heeft daar tijdens het werk zijn hand in de machine gekregen en moest daardoor een halve hand missen. Net als haar 
vader werkten Rennie en haar zussen in de Hellema koekjesfabriek. Na werktijd nog in de patatzaak en op zaterdag snel 
naar huis om de bus van acht uur ‘s avonds te halen om te gaan stappen in Cornjum Cafe Bar ‘de Tuolle’. Een keer heeft 
ze de bus van middernacht gemist en was ze te laat thuis. Ze kreeg toen 4 weken huisarrest. 
 
Rennie is al 42 jaar aan het werk. De eerste 38 jaar bij De Friesland en nu na de fusie met Zilveren kruis in dienst van  
Achmea. Om precies te zijn bij de afdeling die ervoor zorgt dat zorgkosten bij de schuldige partij worden verhaald  
bijvoorbeeld bij een ongeluk of een mishandeling. Dat slaagt niet altijd; je moet wel met bewijs komen. Er gaat veel geld 
in om. Het is erg leuk werk, maar soms zijn er ook heel schrijnende gevallen. Rennie trekt het zich heel erg aan, dat is 
soms wel lastig. Rennie is een echt ochtendmens, ze begint al om half zeven ‘s ochtends met werken. 
 
Daarentegen is Henk een echt avondmens. Hij is machinist  
bij de Nederlandse Spoorwegen en gelukkig mag hij daar, 
nu hij er al wat dienstjaren op heeft zitten, een voorkeur  
aangeven om geen vroege dienst te doen. Hij is 60 jaar  
geleden geboren en getogen in Franeker en heeft 3 zussen  
en 4 broers, waar Henk ongeveer middenin zit. Zijn vader  
was fabrieksarbeider. Henk was met zijn broers de  
musketiers, hebben veel kattenkwaad uitgehaald en vader  
moest soms wel streng optreden. Henk werkt nu al 42 jaar  
bij het spoor. Eerst is Henk bij het baanonderhoud  
begonnen. Er was alleen plek in Groningen, dus moest hij  
als 18-jarige een half jaar in de kost. Dat was bij een oude  
vrouw op 12 hoog in de wijk Lewenborg. Daarna kon hij  
gelukkig worden overgeplaatst naar Leeuwarden.  
Na 12 jaar is hij machinist geworden bij de NS. Tussendoor  
nog een paar jaar bij Noordned/Arriva, maar sinds 2007   
weer bij de Nederlandse Spoorwegen. 

 
Eerst hebben Henk en Rennie 12 jaar in Bitgummole   
gewoond en daarna 19 jaar in Sint Annaparochie.  
Ze hebben 2 kinderen: Marieke (29) en Hendrik (26) die allebei vlakbij in het Nijlân wonen, want sinds 5 jaar wonen ze nu 
in de Malus. Min of meer bij toeval, omdat ze eigenlijk een appartement zochten voor hun dochter. 
 
 
Wat houdt je bezig? - Heb je ook hobby’s? 
Henk houdt van lezen, vooral het lezen van tijdschriften, voor boeken heeft hij niet zo veel geduld. Daarentegen heeft hij wel  
geduld voor legpuzzels, maar ook kruiswoordraadsels. Verder probeert hij genoeg te bewegen door te wandelen, fietsen en te 
sporten (sportschool, 2x per week fitness). 
 
Rennie is ook erg actief: wandelen en fietsen. Ze is een echte doener, zoals ze nu kan doen voor de diaconie. Naast diaken is  
ze ook vrijwilliger in de flat en zit ze in de kas- en cameracommissie. Er hangen camera’s in de flat en als er iets is gebeurd of  
vernield, dan gaan de leden van de commissie de camerabeelden bekijken om te zien wat er is gebeurd. Een keer was het  
belpaneel kapot en op de video was toen te zien dat een bezorger er tegenaan was gekomen. 
 
Hoe zie je je toekomst? 
“Het beangstigt wel hoe het nu gaat in de wereld. Het lijkt wel of iedereen kortere lontjes heeft gekregen. Het ziet er anders uit  
dan 50 jaar geleden. Het gevoel zegt dat het steeds erger wordt. Maar we blijven positief. We proberen vooral gezond te blijven.  
Maar waar we geen invloed op hebben, dat beangstigt ons. Ook de klimaatverandering. Je kunt er zelf wel iets aan doen, maar  
je hebt maar een beetje invloed.”. 
                                                                                                                                                                                        
Wat wil je nog een keer doen in je leven? 
Rennie en Henk hebben niet echt nog iets in gedachten. Ze willen vooral gezond blijven. Er zijn veel mensen om hun heen die 
ziek zijn. Ze hebben ook niet echt een grote reis in gedachten. Hun kinderen willen bijvoorbeeld wel graag naar Australië, maar 
dat hebben ze zelf niet. Rennie ging vroeger altijd naar Ameland op vakantie en Henk eerst naar Appelscha en later verder weg, 
maar nooit echt naar het buitenland. Dus nu is er ook niet echt een behoefte om verre reizen te maken. Rennie blijft het liefste 
gewoon thuis. 
                                                                                                                                                              (vervolg pagina 4) 

Rennie & Henk Engbrenghof 

     ____________________________________________________________________________________________________ 
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Welke rol speelt het geloof in je leven? 
Op bepaalde momenten is het geloof heel belangrijk in het leven. Nu is dat ook heel belangrijk. Vroeger is Rennie jeugdouderling 
geweest en nu was ze er klaar voor om diaken te zijn. “We voelen ons thuis in de Oase. We zijn er een aantal oude bekenden 
tegengekomen en kregen meteen een warme ontvangst.” 
 
Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft? 
Oekraïne en het klimaat hebben hun aandacht. Ook de verharding in de maatschappij. Je ziet dat ook terug in de trein: daar  
verhardt het tegenwoordig ook. Veel zwartrijders en agressiviteit. Met een speciale knop is Henk altijd in contact met de  
conducteur zodat ze snel de hulpdiensten kunnen waarschuwen, mocht dat nodig zijn. 
 
Zijn er ook zaken waar je moeite mee hebt, waar je je aan ergert en niet tegen kunt? 
“We kunnen slecht tegen onrecht en als beloftes niet worden nagekomen. Als je tegenwoordig ergens naar toe belt en ze beloven  
je terug te bellen, dan gebeurt het meestal niet. Veel dingen worden digitaal en het wordt tegenwoordig heel lastig om iets te  
regelen om een probleem op te lossen met name als je een helpdesk belt. En als je dan ook niet teruggebeld wordt, is dat heel 
vervelend.” 
 
Hoe ziet je favoriete vakantie eruit? 
Het moet vooral een actieve vakantie zijn met veel wandelingen en veel dingen bekijken. Dit jaar gaan ze naar Kopenhagen.  
In steden als Barcelona en Rome hebben ze ook zoveel mogelijk te voet alles bekeken. Dan kom je nog eens op plekken waar je  
normaal niet snel komt. 
 
Rennie en Henk, bedankt dat we jullie mochten interviewen! 

 
                                                                                              Janny Fokkema en Edwin van der Wal 
 
  ______________________________________________________________________________________________________  
 

 

                                          

                                                                             

 

                                                                           In het seizoen 2022 - 2023                 
   

       In september gaan we weer van start met ons maandelijkse EETCAFÉ in de Oase. 

       Onderstaand vindt u de data voor het seizoen 2022 - 2023 : 

 

   *  Woensdag  21 september 2022 *  Woensdag 15 februari 2023  

    *  Woensdag  19 oktober 2022   *  Woensdag 15 maart 2023 

    *  Woensdag  16 november 2022  *  Woensdag 19 april 2023 

   *  Woensdag  18 januari 2023  *  Woensdag 17 mei 2023 

      

       De kosten zijn € 6,= per maaltijd inclusief drankje. 

       U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de OASE vanaf 17.30 uur. 

 

       Aanmelden kan bij Fetze Elgersma, telefoon : 058 - 288 13 80 of bij Bouwe van der Zee, telefoon : 058 - 288 17 04. 

    

       Indien u verhinderd bent wilt u dit dan tijdig laten weten (indien mogelijk uiterlijk maandagavond). 

       Bij aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven. 

             Samen eten is gezellig en verbind mensen  met elkaar! 

 

     U bent van harte welkom!! 

       
     De vrijwilligers van het EETCAFE ;  

      Auke en Rita, Bouwe. Miljenko, Sjoerd en Petra, Annie, Seppie en Fetze, Willy, Sjoerd en Renny.   

     INFORMATIE OVER HET EETCAFÉ 

  Eetcafé Oase    
Oase 
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 2 AVONDEN OVER BONHOEFFER 

 

        DONDERDAG 13 OKTOBER 2022  
  Op donderdag 13 oktober a.s. zal ds. C. Bos een inleiding  

  houden naar aanleiding van zijn boek  : 

          ‘Zinvol geloven’. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’.   

           Aanvang 19.30 uur in de Oase. 

 

        DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2022  
  Daaraan voorafgaand zal Kees de Dreu op donderdag 29 september  

   een inleiding geven over het denken en het leven van Bonhoeffer.  

    Aanvang 19.30 uur in de Oase. 

 

 Informatie via :  dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87 

 

DATUM 

 

ORGANISATOR 

 

ONDERWERP + TITEL 

 

BIJZONDERHEDEN 

Wo. 21 September 2022 Fontein Lezing:  

door Annette Nobuntu Mul over 

‘Opsoek naar Ubuntu’ 

Over Zuid-Afrika,  

‘s avonds 

21 t/m 24 September 2022 

Wo. t/m Zo. 

Solidair Fryslân Vredesweek Liet ‘Do en Ik’-  

ek op snein 25 september 

Zat. 24 September 2022 Solidair Fryslân James Kennedy  

in de Grote kerk  

‘s Middags, aansluitend  

Vredeswandeling naar de  

Bonifatiuskerk 

Zat. 15 Oktober 2022 Trinitas Heerenveen Kerk in Actie -  

Groene Tafel 

Groene kerkbeweging  

& Arcadia 

Zo. 30 Oktober 2022 Lutherse kerk Orgelconcert  

Wo. 9 November 2022 Jacobijner c.s. Klimaattafel Afsluiting project 

Zo. 13 November 2022 

15.00 uur  

Sint Vitusparochie Titus ‘Held of Heilig’ Peter Vermaat 

 

  

          WERKGROEP GELOVEN IN LEEUWARDEN 
   Vanuit of via de werkgroep ‘Geloven in Leeuwarden’ worden de volgende activiteiten georganiseerd : 

       Verdere informatie is te vinden op www.geloveninleeuwarden.nl en komt ook in de Geandewei. 
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  SERIE BIBLIODRAMA 
   
  In de Oase wordt  op woensdag 7 september,  woensdag 9 november en woensdag 14 december 
        een serie van drie middagen gegeven door MW. GRETA MEIJBERG, leider bibliodrama. 
      
  Het onderwerp is op dit moment nog niet bekend, maar zal zo spoedig mogelijk worden doorgegeven. 
 

  *  Minimum aantal deelnemers : 6  -  maximaal aantal : 12. 
         *  Tijd : inloop vanaf 15.15 uur. 
  *  Aanvang : 15.30 uur. 
 
  Graag van tevoren aanmelden via : dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87. 

    

  

         

        

       WANDELEND BOSK IN LEEUWARDEN 

     

       Nu de activiteiten rond BOSK op 14 augustus j.l. zijn afgesloten is er op de website van www.geloveninleeuwarden.nl       

       van alles te vinden over de diverse activiteiten die vanuit de werkgroep ‘Geloven in Leeuwarden’ rond BOSK zijn belegd.  

       Zo zijn er ook videoverslagen van de diverse bijeenkomsten en inleidingen. ‘Wat hebben de bomen ons geleerd over de  

       schepping?’ is een van de onderwerpen die aan de orde kwamen. Genoeg stof om over na te blijven denken.  

       Als werkgroep vragen wij ons af hoe wij hier een vervolg op geven. Samenvattende verslagen zijn ook te krijgen via   

       Kees de Dreu : dreudec@gmail.com of  Tel. 280 13 87. 

* Start BOSK bij Stationsplein 



    mogen wij even uw aandacht! 
    Beste lezers van RUIMTE, 

    

           Tijdens de laatste vergadering van de redactie kwam een voorstel op tafel om  

              in ons wijkblad RUIMTE een kleine rubriek te plaatsen met als gespreksthema :  

             

                  ‘Wat houdt je bezig / Wat spreekt je aan’   
 

   Dit kan zijn een tekst en/of persoon uit de Bijbel, een lied, een gedicht,  

     wat je - eventueel anoniem - met de lezers van RUIMTE zou willen delen. 

 

                                  Reacties naar  :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

  

 GODS WURD 
 LIET 313 - ÙT IT LIETEBOEK FAN`E TSJERKE 

 

Us wol Gods wurd allinne in skat fan wiisheid jaan. 

Haw moed, want jimme kinne de reis dêr wol mei dwaan. 

Dat wurd wurdt mear en mear, wêr`t ek jim wegen wine, 

in lampe ljocht en klear, en elk sil deryn fine 

it antlit fan de Hear. 

 

            God iepenet hert en earen, dat wy, yn leauwe oan Him, 

            hoe`t oare stimmen beare, dochs acht jouwe op syn stim. 

                 Gods wurd bringt krêften mei om moedich al ús dagen 

                                    te gean de smelle wei en stil it krús te dragen 

                                           de Heilan achternei.  

 

            De geasten hifkje op wearde, joech God ús as gebod; 

            wa`t fan syn wurd har keare wjêrstean it ryk fan God. 

            Sjoch hoe`t sy bouwe op sân! Aanst sil har hûs beswike 

            t`hâld yn`e stoarm gjin stân. Dan sil foar elk wol blike 

              de dwaas syn ûnferstân. 

 

            Mar dy`t op `t wurdt betrouwe dat út Gods mûle giet, 

            dy sille in hûs har bouwe dat op`e rotsgrûn stiet. 

            `t Wurd fan de Hear befrijt fan tsjinst oan fremde achten, 

                             dêryn beharkje wy syn plannen en gedachten. 

            It ryk is ús neiby! 

 

Jo komme yn`e mjitte dy`t freegje nei jo wil. 

Sjoch hoe`t wy by Jo sitte, wy wachtsje en harkje stil. 

Jou dat jo wurd, o Hear, it wurd fan jo behagen 

net liddich ta Jo keart, mar lit it fruchten drage, 

jo namme alle ear! 

 
         Tekst : Jan Korytansky. 

         Oersetting : Cor Waringa en Douwe A. Tamminga. 

         Meldij : “Dich lobn wir Gott mit eine” 
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           Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 

REDACTIE ‘RUIMTE’ 
redactie.huizumoost@gmail.com 

 
 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING 
JAN & JANNY ELZINGA 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden  
 

Uiterste inleverdatum   
kopij voor het volgende nummer : 

    

4 NOVEMBER 2022 

 
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 
Tel. : 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 

 

 

 

     Wij hebben de afgelopen zomermaanden kunnen genieten van veel gezellige koffiemorgens en één keer zelfs met  

     aansluitend een lunch. Bij navraag bleek dat de gasten toch graag de koffie-ochtend twee keer in de maand willen houden. 

     Daarom gaan wij daar gewoon mee door. Hierbij de data waarop u weer welkom bent. 

 

      

      U bent van harte welkom op : 
                          

             Woensdagmorgen   7  september 2022       Woensdagmorgen    2 november 2022  (sjoelen)          

        Woensdagmorgen  21 september 2022       Woensdagmorgen  16 november 2022   

        Woensdagmorgen    5 oktober      2022       Woensdagmorgen    7 december 2022   

        Woensdagmorgen  19 oktober      2022       Woensdagmorgen  21 december 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  

                                                                                                                            

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

Zo. 11 september 9.30 uur  Ds. P. Dijkstra, Grou 

Zo. 18 september  9.30 uur   Ds. A.H. Boschma   *  Startzondag 

Zo.  25 september  9.30 uur   Ds. M.E. Vroonland, Nieuwland 

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

Zo.    9 oktober  9.30 uur   Ds. A.H. Boschma 

Zo.  16 oktober  9.30 uur   Ds. V. Top, Sneek 

Zo.  23 oktober  9.30 uur   Ds. J. van der Veen, Sneek  

Zo.  30 oktober  9.30 uur   Ds. A.H. Boschma 

Wo.    2 november     19.30 uur   Ds. A.H. Boschma  *  Dankdag 

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

Zo.  13 november  9.30 uur   Ds. R. Praamsma, De Knipe 

Zo.  20 november  9.30 uur   Ds. A.H. Boschma   *  Eeuwigheidszondag 

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

Zo.    4 december  9.30 uur   Ds. P.R. van Commenee, Oentsjerk 

Zo.  11 december  9.30 uur   De gehele dienst; Kwartettenkoor 
Zo.  18 december  9.30 uur   Ds. A.H. Boschma 


