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                                                                                                                       Ik zing van licht dat God ons geeft:                                                                                         

                                                                                                                                                      het levenslicht voor al wat leeft. 

                                                                                                                                     Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

                                                                                                                                              Wie geeft het aan de mensen door?  
                                                                                                                                           (couplet van het projectlied van Kind op Zondag)   

                                                                                        

                                                          Het thema voor de diensten in de Adventstijd en Kerst is “Levenslicht”.      

                               Wat is dat eigenlijk een mooi woord. Als je geboren wordt, dan zie je het levenslicht. Het is de bedoeling    

                               dat wij dus in het licht leven en elkaar in het licht zetten. Dat zien wij ook als een rode draad in de Bijbel.  

                               Al op de eerste bladzijde lezen wij over de schepping van dit bestaan en het eerste wat God schept is licht.       

              Alsof de Bijbel wil zeggen: Dit bestaan mag nooit donker zijn. God wil ons in Zijn licht en warmte zetten.   

                  En dat zien wij steeds terugkeren in het vervolg van de Bijbel. Jezus wordt ook “Licht van de wereld” genoemd.   

                  Maar in de Bijbel lezen wij ook dat mensen steeds weer dat licht willen doven, doordat mensen elkaar geen licht in  

                  de ogen gunnen, doordat mensen de ander in de schaduw zetten. Ja, zelfs door mensen en het bestaan het levens-  

                  licht te ontnemen. Zoals ik de Bijbel lees, zie ik dat God steeds weer nieuw Licht schept in dit bestaan; het kan en  

                  wil niet hopeloos worden.  

                 

                  Op zondag 27 november a.s. begint de Adventsperiode. Wij leven dan als kerkgemeenschap in verwachting  

                  van Nieuw Levenslicht voor dit bestaan. Bij ons is deze periode ook een donkere periode, want de dagen worden   

korter en de nachten langer. Het verlangen naar licht zien wij ook terug in de vele lichtjes waarmee huizen en winkels versierd 

worden. Wij zien dat verlangen weerspiegeld in de adventskaarsen. Op een andere manier is het ook echt een donkere periode.                        

                                                                      Wij hebben nog steeds te maken met een gruwelijke oorlog in Oekraïne.  

                                                                      Zoveel mensen komen daarbij om. Zoveel mensen hebben daardoor                                                                                                                          

                                                                      geen huis, geen licht en warmte, geen bestaan. De gevolgen zijn  

                                                                      ook voelbaar in ons land. 

        

                                                                      Nog nooit zijn er zoveel mensen geweest die  

                                                                      gebruik moesten maken van de voedselbank  

                                                        en die financieel in de problemen komen.  

          Wat kan het moeilijk zijn om elke maand   

           weer te moeten worstelen om rond te komen.  

          We hebben ook nog steeds te maken met  

           de naweeën van corona. Zoveel jongeren  

          hebben het zwaar, omdat het een lastige tijd is.  

                        Ik merk dat veel mensen deze tijd als zorgelijk  

          ervaren. Een levenslicht, dat zou je wensen.  

 

         Juist in de Adventsperiode staan wij als gemeente stil bij het verdriet 

            en het duister van dit bestaan. Wij willen en kunnen niet voorbijgaan aan mensen 

                                                  die het moeilijk hebben. Wij delen samen het verdriet en zorg. Maar wij zijn als  

                                                                      gemeente ook in verwachting. Wij zien uit naar Levenslicht, naar hoop. 

                                                                      En proberen nu al voor elkaar dat licht zichtbaar te maken. Met Kerst  

                                                                      vieren wij de geboorte van een kind die het Licht der wereld werd  

                                                                      genoemd. Door Hem geloven wij dat uiteindelijk alles in een ander licht   

                                                                      zal komen te staan. Een licht van liefde, warmte, gerechtigheid,  

                                                                      blijdschap. Licht dat voor iedereen is, niemand uitgezonderd. In die  

                         verwachting, in dat licht mogen wij samen zoeken naar een weg  

                                                                      door dit bestaan en ik hoop zo dat wij voor elkaar ook een  

                                                                      lichtje mogen zijn in deze tijd.           

                                                                                                                         Ds. Anne Henk Boschma 
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    ADVENTSPROJECT ‘KIND OP ZONDAG’ 
 

           Wij volgen dit jaar in de Adventsperiode het prachtige project van Kind op Zondag   

           met als thema “Levenslicht”. In het geslachtsregister van Jezus (Matteüs 1)    

           staan vier sterke vrouwen. Dit zijn de “voormoeders” van Jezus. Deze vrouwen  

           hebben alle vier een bijzonder en uniek verhaal dat weergeeft hoe God mensen  

           nabij wil zijn. Daarbij wordt niemand buitengesloten, maar is juist iedereen welkom.  

 

           Het gaat om de vrouwen :  Batseba, Ruth, Rachab en Tamar.  
       Hun verhalen mogen ons inspireren en helpen. 

           Elke zondag zal een bloemschikking verwijzen naar de vrouw die dan centraal staat. Er is in deze periode twee keer                  

           kindernevendienst op zondag 27 november en 18 december. Dan gaan wij nadenken over Batseba en Tamar.  

           Alle kinderen krijgen de eerste keer een gezinsboekje mee met leuke verhalen, kleurplaten, puzzels en dergelijke.  

           Dat mag je meenemen naar huis. 

 

           KERSTWANDELING donderdag 22 december van de school door de wijk. 
 

           De IKC Willem Alexanderschool heeft ons gevraagd om weer samen te werken     

           aan de kerstwandeling van de school door de wijk. Deze vindt plaats op 

           donderdag 22 december in de namiddag en vroege avond. 
           (Meer informatie op de website van de Oase)          

 

           En natuurlijk is er op 24 december de Kinderkerstnachtdienst met als thema :  

           ‘Levenslicht’. In de dienst komen alle voormoeders van Jezus weer langs.                                                                                                                

           De kinderen mogen zelf ook verkleed komen als herder, of als schaap, of ……  

           Wij vertellen en spelen zo samen het Kerstverhaal van Jezus’ geboorte.  

           Wij gaan samen zingen en natuurlijk willen wij het licht ook uitdelen in  

           deze wereld. Iedereen is welkom. 

      

         KINDERKERSTNACHTDIENST  24 december. Aanvang 19.00 uur in de Oase. 
   Voorbereid door de leiding van de kindernevendienst en ds. Anne Henk Boschma. Graag tot ziens. 

           Mede namens de leiding van de nevendienst,  

                                                                                  Ds. Anne Henk Boschma. 

 

MIDDAG OVER HET LIEDBOEK  

     

   
         Het lijkt nu nog wat ver weg, zo half november.  

                 Omdat de eerstvolgende Ruimte begin februari 2023 uitkomt, alvast de volgende  

                                                                informatie vanuit de commissie vorming en toerusting van de Oase en de Agneskerk. 

       

                      Wij organiseren op zondag 22 januari 2023 een middag rond het Liedboek.  

      

                 Ds. Wim Ruessink heeft een aantal melodieën gecomponeerd van liederen uit het 

                      Liedboek en is Cantor/ organist in de kerk van Winterswijk.  

                  Hij neemt ons op een boeiende wijze mee door de muzikale mogelijkheden  

                                                   van het liedboek.  

 

                                                 Het gaat om samen te proeven van de liederen uit het Liedboek.     

                                                  Er zitten zoveel mogelijkheden en stijlen in. Het belooft een boeiende,     

                                                      inspirerende en humorvolle middag te worden.  

 

                                                     Aanvang om 15.00 uur in de Oase, Weideflora 142 

 

Advent en Kerst 2022 “Levenslicht” 

                 

                EN 

             

            KINDER  

KERSTNACHTDIENST 
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Het nieuwe belpaneel van de Mauritsflat lijkt nog niet goed te werken. Janny gaat samen met de thuiszorg naar binnen 

en kan vervolgens beneden de deur voor Edwin open doen. Op de 9e verdieping aangekomen, doet Hessel Boersma 

voor ons open. Ook nu is er voor ons weer lekkere koek bij de thee. Daarna starten we het interview. Nou ja, interview; 

Hessel blijkt al heel goed voorbereid en heeft een verhaal op papier gezet. 

 

Hessel is geboren op 3 mei 1944 in Leeuwarden. In de oorlog, maar daar heeft hij geen herinneringen aan. Zijn vader heette 

Hendrikus en had als beroep hovenier bij de Heidemij, nu bekend onder de naam Arcadis. Zijn moeder Rigtje was op haar 9e 

wees en op haar 12e ging ze al aan het werk bij de familie Volkerts in de Nieuwe Schrans als dienstmeisje. Bij het Sint Anthony- 

Gasthuis heeft ze Hessels vader ontmoet. Hessel heeft een zus die 5 jaar ouder is. Tot zijn 10e levensjaar hebben ze in de  

Diepenbrockstraat gewoond. Hun woning bestond uit niet meer dan een keukentje, een slaapkamer en een kamer.  

Achter de kachel leefden de kuikentjes die zijn zus meenam van haar werk.  

 

Hessel ging naar de W.C. van Munsterschool, een christelijke nationale school in de Leeuwerikstraat. In 1954 verhuisde het   

gezin naar de Jozef Israëlsstraat, een ruimere woning met 3 slaapkamers. De Johan Willem Frisoschool was mooi om de hoek.  

Hij zat in de 5e klas bij meester Stulp en in de 6e bij meester Camping. In het laatste jaar met de klas naar Sondel op de fiets. 

Hessel ging eerst een half jaar naar de Jan van Nassauschool in de Borniastraat en daarna naar de Ambachtschool, want die 

begon op 1 april. Daar studeerde hij elektrotechniek en deed een vervolgopleiding elektrotechniek aan de avondschool.  

Hessel werkte eerst bij Lodema in de Hobbemastraat en daarna bij de firma Jansen in de Ferdinand Bolstraat. 

                                      

                   Van 1964 tot 1966 vervulde Hessel de dienstplicht. Enkele jaren daarvoor, in 1961, ontmoette hij Jittie op een      

      dansavond. Vakanties naar Vlieland, Ameland en Appelscha volgden. De verkering is niet meer uitgegaan en ze     

        zijn in 1967 getrouwd in de Fenix. Ze kregen 2 kinderen : Hendrikus (54) die in Vries woont en Roel (52)  

       woonachtig in Rijen. Ze hebben 5 kleinkinderen in de leeftijd van 19 tot 7 jaar: 2 meisjes en 3 jongens.  

                            

                                Na hun huwelijk hebben ze in de Ludolf Bakhuizenstraat gewoond. Het huis moest eerst worden verbouwd, 

                                want er zat onder andere nog geen wc in. Jittie deed veel jeugdwerk, waaronder jeugdkampen organiseren, 

                                leiders zoeken voor de clubs, diensten voorbereiden en jeugdcollecte bij de uitgang van de kerk.                                    

                                Ze kerkten in de Schranskerk, daar is Hessel ook diaken geweest en beide kinderen zijn er gedoopt.  

                                     Jittie is bij de PTT gaan werken toen de kinderen groot waren. In de tijd dat er nog geen postcodes waren,    

                                     sorteerde zij er de post. Hessel is na zijn diensttijd bij de PEB gaan werken. Later werd dat Nuon en  

                                     tegenwoordig is het Liander.  

 

                                      In 1978 verhuisde het gezin naar Mannagras. Ze kwamen bij de Oase en na een periode van gewenning    

                                      voelden ze zich daar thuis. Jittie kwam bij de bloemengroep en dat deed ze met plezier. Hessel is er nog 

                             2 periodes diaken geweest en sinds 1980 kerkrijder. Ook deed hij samen met een aantal mannen het  

                                      onderhoud van de tuin bij de Oase. In 2010 werd er uitgezaaide prostaatkanker bij hem geconstateerd.  

          

                                  Daarom gingen ze op zoek naar een appartement en in 2014 zijn ze naar het Mauritsplein  

                                                         verhuisd. In 2016 werd er bij Jittie de Ziekte van Alzheimer geconstateerd, dit was een  

                                                         moeilijke tijd voor Hessel en de kinderen. In september 2017 hebben ze nog hun 50-jarig  

                                                         huwelijksjubileum gevierd met familie en vrienden. 10 mei 2018 is Jittie naar Abbingahiem       

                                                         verhuisd en in maart 2019 is ze aan hartfalen overleden. Op 19 maart van dat jaar hebben  

                                                         ze de dankdienst voor het leven van Jittie gevierd.  

                                                      

                                                                  Het geloof speelt een belangrijke rol in Hessels leven. 

                                                                       Geloven is heel persoonlijk. Liturgie vindt Hessel heel belangrijk. Ook op vakantie  

                                                                           gingen Hessel en Jittie vaak naar kerkdiensten, in Taizé, in Westminster en in 

                                                                           Rome naar de Friezenkerk. Daar mochten ze niet ter commune, maar wel een  

                                                                           kruisje slaan.  

                                                                                                              Mattheus 6 : 34 is hun trouwtekst:  

                                                                                      “maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, 

                                                                                        want de dag van morgen zorgt wel voor zich zelf.  

                                                                                             Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”                                                                                 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    

 HESSEL BOERSMA 

 Gemeentelid / Vrijwilliger - Huizum Wijkgemeente - Oost 

Hessel Boersma 



Het motto van Hessel : “Het komt altijd anders.” 

 

Hessel heeft diverse hobby’s : Vroeger deed hij de meeste klussen in eigen huis zelf. De centrale verwarming aanleggen en de 

keuken plaatsen. Nu bestaan zijn hobby’s uit TV kijken: nieuwsprogramma’s en sport, vooral wielrennen of een boek lezen.  

Het laatste boek dat hij heeft gelezen is ‘Het Zoutpad’ en het vervolg ‘De Wilde Stilte’ van Raynor Winn. Nu Jittie er niet meer 

is, maakt Hessel ook deel uit van de bloemengroep. 

 

De favoriete vakantie van Jittie en Hessel bestond uit het rondtrekken met de caravan door Frankrijk, Engeland, Oostenrijk,  

Duitsland, Luxemburg en Nederland. Sinds 2019 reist Hessel alleen met de caravan. Hij is o.a. in Münster geweest voor het  

bezoeken van de Kirchentag in Dortmund. Ook staat hij vaak op de camping in de Punt, vlakbij zijn zoon in Vries, en op de  

camping in Chaam, bij zijn andere zoon in Rijen. 

 

Hessel maakt zich zorgen over de wereld die in brand staat: overstromingen, oorlogen en hongersnood. “Wat me erg aan het 

hart gaat, ook voor de toekomst van de kinderen en kleinkin-

deren. Maar we zullen vertrouwen moeten houden.” 

 

Voor de toekomst hoopt Hessel gezond te blijven, de uitslagen 

van de oncoloog waren goed, en weer een rondreis    

door Nederland te maken met de caravan. 

 

                                                                                                                      

Janny Fokkema en Edwin van der Wal 
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                       LIT JO LJOCHT SKINE OER DE MINSKEN 

 

      

         1. Hear Jezus, dy`t foar my foarwis it aldermoaiste sieraad is, 

             nei Jo wol ik my sette. Wat my wjerfoer de tiden oer- 

             Jo hâld ik djip yn`t hert.                   

               

                                                              2. Unskatber is jo leafde en trou, in rots, in âld dêr`t ik op bou. 

               Noait sil ien ding op ierde, gefaar of need noch bitter leed 

                my fan dy leafde skiede. 

      

          

         3. Jo wurd is wier en net omdoch, it wifket net, ken gjin bedroch. 

             En oft wy libje of stjerre, Jo binne yn ús foar ivich thús. 

             Jo wol ik tabehearre.                 

                              

                                                                                                           4. Al falt de jûn, o djoer juwiel, Hear Jezus, sieraad fan myn siel, 

                    wol noait út my ferdwine, mar lit yn pracht by dei en nacht 

                jo ljocht oer minsken skine. 
             Mei schönste Zier ond Kleinod bist 

             Anonym (1597)
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Zoals op de wijkavond al naar voren is gekomen zijn wij bezig met een aantal veranderingen binnen de  

organisatie in onze wijk. Dit is ook terug te zien in het nieuwe informatieboekje dat u binnenkort in uw brieven-

bus krijgt. Een aantal taken binnen de wijkgemeente moeten steeds vaker met minder mensen gedaan worden 

en dit vraagt om creatieve oplossingen, zodat wij doelgerichter bezig kunnen zijn en meer op de actualiteit in 

kunnen spelen. De laatste jaren hebben wij al binnen het pastoraat geprobeerd om oplossingen te vinden voor 

het tekort aan ouderlingen en wijkbezoekers. 

 

 

Wij hebben sinds 2015 het bezoekersproject, waarbij ook gewone gemeenteleden ingeschakeld worden bij het  

bezoekwerk. Dit bezoekproject wordt ook genoemd in het informatieboekje. Als mensen graag bezoek willen hebben,  

kan dat doorgegeven worden aan de contactpersoon. En ook als iemand wel graag een paar adressen wil hebben  

om te bezoeken kan dit ook doorgegeven worden aan de betreffende contactpersoon. 

 

U kunt in het informatieboekje ook zien, dat er in de diverse wijken op een verschillende manier gewerkt wordt.  

In het vorige boekje werden ook al helpers genoemd en ook komen deze terug in het nieuwe boekje. Helpers zijn  

gemeenteleden die graag veel praktische taken doen, zoals ‘Ruimte’ rondbrengen, helpen met de Kerkbalans of  

welkomstpakketjes bezorgen. Soms is er iemand, die ook nog wel een paar bezoekjes wil doen.  

 

Om al het werk niet bij een paar mensen neer te leggen, proberen wij zoveel mogelijk gemeenteleden in te  

schakelen, die een overzichtelijke taak krijgen. Het is ook mooi om zo met elkaar gemeente te zijn. Wij zijn dan ook  

erg blij met alle mensen, die een bijdrage leveren op wat voor manier dan ook. Zo proberen wij warmte uit te stralen 

naar elkaar en naar buiten. Wij mogen ons gedragen weten door het Licht van Jezus. Dit Licht mogen wij ook weer 

doorgeven. 

 

Tot slot wil ik nog vermelden dat als er behoefte is aan pastoraat er ook altijd rechtstreeks  

contact opgenomen kan worden met onze wijkpredikant ds. Boschma en ook is er het  

pastoraal meldpunt. Alle adresgegevens kunt u vinden in het informatieboekje.  

Het belangrijkste dat wij ons voor ogen hebben bij het pastoraat is : verbinding maken 

en contact zoeken en vasthouden, zodat wij elkaar niet uit het oog verliezen :  

 

                       Omzien naar elkaar 

De komende tijd gaan wij met de taakgroep pastoraat aan de slag  

om te kijken hoe wij verder kunnen gaan met de pastorale activiteiten.  

Wij hopen u regelmatig te informeren over de voortgang van de  

nieuwe werkwijze.  

 

Wij wensen iedereen alvast gezegende feestdagen,  

vrede en alle goeds voor 2023. 

 

                 JANNY DE DREU - VAN DER LAAN  (coördinator pastoraat)  



REDACTIE ‘RUIMTE’ 
redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING 
JAN & JANNY ELZINGA 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden  

 

Uiterste inleverdatum   

kopij voor het volgende nummer : 

    

4 FEBRUARI 2023 

 

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 

   Zondag      20  november        9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma   <  Eeuwigheidszondag 

 Zondag      27  november        9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma 

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

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

 Zaterdag     24  december     19.00 uur * Ds. A.H. Boschma    <  Kinderkerstnachtdienst 

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

           Maandag    26  december     10.00 uur * Ds. A.H. Boschma      <  Kerstzangdienst 

 Zaterdag     31  december      16.00 uur * Ds. A.H. Boschma    <  Oudjaar 

       Zondag       1  januari         9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma    <  Nieuwjaarsdag 

 Zondag       8  januari            9.30 uur  * Ds. S. Ypma, Franeker       

 Zondag     15  januari       9.30 uur * Ds. A.H. Boschma       

 Zondag      22  januari              9.30 uur  * Ds. J. Miedema, Leeuwarden 

        Zondag      29  januari             9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma  

        Zondag        5  februari        9.30 uur  * Ds. M. Veen, Franeker 

 Zondag      12  februari         9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma       

 Zondag      19  februari       9.30 uur * Ds. A.H. Boschma       

 Zondag      26  februari        9.30 uur  * Ds. R.B. Nijendijk-Cnossen, Midlum 

        Zondag        5  maart        9.30 uur  * Ds. J.C. Overeem, Stiens 

         Woensdag   8  maart      19.30 uur  * Ds. A.H. Boschma    <  Biddag  

         Zondag       12  maart        9.30 uur  * Ds. R. Tuitman, Burgum 

         Zondag       19  maart        9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma   

           Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 

 

 

 

 

    “Gezelligheid kent geen tijd” is een uitspraak die ook opgeld doet bij de koffieochtenden. Veel mensen weten ondertussen de    

    weg te vinden naar de koffie-ochtenden om elkaar te ontmoeten en in gesprek gaan. Er wordt veel gedeeld tijdens deze 

    ontmoetingen. Soms is het tijd voor een spel: bingo of sjoelen. Bij het doorgeven van deze data is nog niet precies bekend 

    of er een activiteit is gepland op één van deze morgens. Maar is er een speciale activiteit, dan wordt deze op tijd bekend  

    gemaakt. Wij gaan ook nog proberen iemand van het Sociaal wijkteam uit te nodigen om iets te vertellen over hun activiteiten 

    en waar eventueel welke hulp aangevraagd kan worden. De data voor de eerstkomende koffie/thee-inloopochtenden zijn op:  

 

      

              

            

           * Woensdagmorgen   7 december 2022    * Woensdagmorgen  18 januari 2023 

            * Woensdagmorgen  21 december 2022    * Woensdagmorgen   1  februari 2023 

          * Woensdagmorgen   4 januari 2023    * Woensdagmorgen  15 februari 2023 

              
                     

      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  

                                                                                                                            

“Van Harte welkom” 
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 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 


