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Op deze manier hebben  wij als leden van de 
startzondagcommissie in september een 
oproep geplaatst. Als commissie hadden wij 
al enkele keren vergaderd en het thema 
nader uitgewerkt. Wij kwamen tot de 
conclusie dat we een startzondag moesten 
hebben, waar deze bruggen letterlijk maar 
ook zeker figuurlijk gebouwd  en gelegd 
konden worden. Er waren  35 personen die 
mee wilden naar Dekemastate en 81 
aanmeldingen voor de lunch op startzondag. 
Wat een enthousiasme binnen onze 
gemeente!!.  
De zaterdag zijn we met de gemeenteleden 
van Huizum West naar Dekemastate in 
Jelsum geweest. Op het terras in de zon 
konden we heerlijk genieten van een bakje 
koffie met een stukje sukerbole. Daarna 
kregen we een rondleiding door Dekemastate.  
Onze rondleider, de heer Koopmans, was 
zeer enthousiast  en met zijn 83 jaar wist hij 
veel en boeiend te  vertellen 
Uiteraard lag de nadruk voor ons op de 

Het gedenken van de overledenen in 

wijkgemeente Huizum-oost 
In de (nieuwe) liturgiegroep is het volgende 
besproken en voorgesteld rond het 
afkondigen van overledenen in Huizum en 
besproken en goedgekeurd door de 
kerkenraad. 
Tot nu toe werden de namen van de 
overledenen afgekondigd en later werden 
alleen de namen van de gemeenteleden van 
Huizum-oost op een kaartje geschreven, wat 
een plaats kreeg op het gedachtenispaneel . 
Met ingang van het nieuwe (kerkelijke) jaar: 
Op de linkerkant van het paneel worden zoals 
nu al gebruikelijk de namen van de gedoopte 
kinderen/volwassenen geschreven. 
Op de rechterkant van het gedachtenispaneel 
zal de naam met geboorte- en sterfdatum en 
de foto van Huib Klijn komen en daaronder de 
volgende tekst: 
Er is een steen verlegd in de rivier op 
aarde…. 
Door het verleggen van die ene steen  
zal de stroom nooit weer dezelfde weg gaan. 
De naam op die steen 
blijft voor altijd gegrift in Gods handpalm 
staan. 

startzondag binnen onze eigen gemeente 
Huizum-Oost. We begonnen die ochtend in 
een overvolle kerk met de zondagse eredienst 
waarin tevens onze 2 nieuwe kerkelijk 
werkers werden bevestigd. Wat een geluk dat 
wij deze dienst toch nog mochten rekenen op 
2 muzikanten die ons voortreffelijk hebben 
begeleid met hun muziek.  
Na de kerkdienst, was er koffie met een 
reepje oranjekoek en tijd voor ontmoeting, en 
was er ook gelegenheid voor de diverse 
groepen,  zich te presenteren. Corry Tichelaar 
en Anja Bakker stelden zich eerst voor en 
vertelden waar ze de komende tijd binnen 
onze gemeente aan zullen werken. Ook  de 
meditatiegroep, 
jongvolwassengespreksgroep, jeugdkerk, 
diaconie, en gemeente-opbouwgroep gaven 
een presentatie.  Hierna konden wij de benen 
strekken en deelnemen aan de oud-hollandse 
spellen, onder het genot van een hapje en 
een drankje. Tevens gelegenheid om je … 
 
(vervolg op blz. 2) 

Onder dit paneel zal een soort stroom/rivier 
gecreëerd worden door de leden van de 
liturgiegroep, gaand over een tafel. Als er 
overledenen zijn wordt er door de ouderling van 
dienst vóór de dienst voor iedere overledene een 
(waxine)lichtje neergezet op de liturgische tafel 
met daarbij een witte steen. 
Voordat de predikant de naam van de 
overledene(n) op de gebruikelijke plaats in de 
liturgie (vóór de gebeden) afkondigt, steekt de 
ouderling van dienst het lichtje(s) aan op de 
liturgische tafel. Na afloop van de dienst wordt de 
steen (stenen) door de dienstdoende ouderling 
meegenomen en in de stroom geplaatst. In de 
daarop volgende week wordt de naam van de 
overledene met de geboortedatum en de 
sterfdatum op de steen geschreven. 
Dit laatste geldt dan alleen voor de 
gemeenteleden van Huizum-oost. De steen van 
de gemeenteleden van Huizum-west blijft eerst 
wel liggen maar wordt niet beschreven, onze 
zusterwijk heeft zo haar eigen gedenken. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar  kan 
de familie van de overledenen de steen als 
aandenken meenemen. 
 
De liturgiegroep, Gé de Goede, Margo Ozinga, 
Douwe Posthuma en Helma FeenstraKort  

Redactioneel 
 
 
Ik moest even nadenken, 
maar dit is alweer het 4e 
wijkbericht in Huizum-Oost. 
In dit nummer kijken we 
terug op de start van het 
seizoen en kijken we vooruit 
richting Kerst: het 
adventsnummer. Heeft u de 
website al bekeken 
(www.kerkhuizumoost.nl)? 
Graag horen we van u wat u 
er van vindt. Reageren kan 
ook via het redactie-adres: 
redactie.huizumoost@gmail.
com . Een fijne Advent 
toegewenst! 
 
De redactie 

 
 

Bruggenbouwers gezocht! 
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De diensten rond Advent 

zomervakantie 
28 nov.  1e advent mw.ds. G. Silvis-Andringa, in de Oase 
5 dec.  2e advent ds. W.M. le Cointre, dienst van Schrift en Tafel, in de Oase 
12 dec.  3e advent ds. D.G. Posthuma, in de Oase 
19 dec.  4e advent ds. D.G. Posthuma, in de Oase 
 
Bijeenkomsten/vieringen: 
Abbingahiem, 17 november 14.00-16.00 uur ontmoetings/gespreksmiddag 
Erasmushiem, 16 december 14.30 uur adventsviering 
Aldlânstate, 22 december  15.30 uur advents/kerstviering 

 
 

Welkom in deze diensten. 

Decembercollectes 
December is doorgaans een maand van kadootjes geven 
en kadootjes krijgen. Ook voor de diakenen uit Huizum is 
de maand doorgaans drukker dan andere maanden. In de 
maand december houdt de gezamenlijke diaconie een 
tweetal collectes, die nadere toelichting behoeven.  
Als eerste de collecte in de kerken van Huizum van 12 
december 2010. Deze is bestemd voor onze Roemeense 
zustergemeente in Vaida. Je voorbereiden op de winter 
gebeurt in Vaida nog letterlijk. De winter is lang en streng 
en het comfort en gemak dat wij vanzelfsprekend vinden, is 
dat in Vaida nog lang niet. De werkgroep Roemenië heeft 
ook voor volgend jaar een aantal projecten op touw gezet, 
waaronder het installeren van kerkverwarming en het 
restaureren van een aantal woningen. 
De Kerstcollecte, op 24 en 25 december 2010, wordt, 
volgens de traditie, besteed aan de stichting Kinderen in de 
Knel. De opbrengst van dit jaar gaat vooral naar projecten 
in de gevangenissen in onder andere Albanië en Brazilië. 
Wereldwijd zitten meer dan een miljoen kinderen in de 
gevangenis. Vaak onder uitzichtloze omstandigheden. De 
projecten van Kinderen in de Knel in deze landen is gericht 
op weerbaarheid van kinderen in een gevangenis met vele 
volwassenen en op het opbouwen van een nieuw bestaan, 

een nieuwe jeugd zo u wilt, als deze kinderen uit de 
gevangenis komen. 
De diaconie beveelt beide collectes van harte bij u aan.  
 
Miljenko Braam 
Namens de diaconie van Leeuwarden-Huizum 

Bruggenbouwers gezocht! 

  (vervolg van blz.1) 
 

…op de foto te laten zetten of een praatje te maken met 
iemand die je nog niet zo goed kende. 
De spellen stonden verspreid over het hele gebouw, zodat er 
voor ieder die dat wilde gelegenheid was hieraan deel te 
nemen. Hier zijn heel wat bruggen gelegd. Ondanks dat er 
gezegd was dat het geen wedstrijd hoefde te worden, werd er 
toch flink gestreden in de goede zin van het woord. Van de 
bruggen die er gelegd werden tussen jong en oud ziet u hier 
een foto. 
Hierna was er voor ons de lunch met soep en broodjes. 3 
lange tafels vol. Denk dat wij terug kunnen zien op een goed 
verlopen startzondag. Hierbij onze dank voor allen die ons 
hebben geholpen om deze dag tot een succes te laten zijn, 
zowel de deelnemers, maar ook alle vrijwilligers en het 
kostersechtpaar Wiebenga, die gezorgd heeft dat alles 
aanwezig was. 
Het enthousiasme op deze dag getoond, biedt perspectief 
voor het komende seizoen binnen onze gemeente. 
 
met een hartelijke groet, namens de startzondagcommissie. 

 

 
Dhr. Eisma van de oudere generatie binnen onze gemeente 
met een van de jongsten aan het  mens-erger-je-nieten. 
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Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
waakt over mij en over al mijn gangen. dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. wil alle liefde aan uw zoon besteden. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.    
  
Dit lied vertaalt enigszins mijn roepen, mijn vertrouwen en mijn hopen. 
 
Wat wil je graag nog een keer doen in je leven? 
Met mijn man naar Rome. Ik was er ooit zelf met een schoolklas en zou het graag nog eens willen delen met mijn man…de 
cultuur, de stad, de zon, het eten.. Maar ach, zo’n vraag wat zou het, want tegelijkertijd heb ik ook iets van ‘wat is het helemaal, 
iets één keer willen doen in je leven….. gewoon elke dag op de plaats waar je woont of werkt, liefhebben, je werk doen, doe 
maar gewoon!!’ Dat is voor mij toch wel het belangrijkste. 
 
Waar ben je bang voor? 
Het gevoel dat ik mijn kind in de steek zou laten en zou verliezen. 
 
Wie bewonder je en waarom? 
Ménsen die niet het leven leven om applaus te ontvangen Maar dáár durven zijn, dáár naaste zijn waar verder niemand is of ziet.  
 
Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken? 
Dat lijkt mij wel duidelijk uit voorafgaande, lijkt mij. Maar verder: ik heb mijn rust eigenlijk wel erg nodig, dus laat mij maar lekker 
slapen. 

Voorstelrondje 2 

Voorstelrondje 1  
Wie ben je?  
Ik ben Anja Bakker-Schuurman. Ik ben getrouwd met Gerhard. We hebben vier kinderen. De drie oudsten 
studeren in Groningen. De jongste zit op de middelbare school. 
In 2006 heb ik mijn studie HBO-theologie aan de NHL afgerond. Per 1 oktober werk ik als kerkelijk werker 
in de wijk Huizum-Oost voor 16 uur in de week. In mijn werk richt ik me vooral op gemeenteleden tussen 
de dertig en vijftig jaar, waaronder ook gezinnen met jonge of al wat oudere kinderen. 
 
Welke rol speelt het  geloof in je leven? 
Het geloof speelt een belangrijke rol in mijn leven. Het geeft me het besef dat ieder mens door God 
geliefd is, dat ieder mens elke dag opnieuw mag beginnen. Het geeft me het vertrouwen dat God met ons 
mensen meegaat en de kracht om op weg te gaan. Het geeft me inspiratie, oog voor de ander en hoop op 
een toekomst vol van liefde en vrede. 
 

Wat wil je graag nog een keer doen in je leven? 
Een reis door Schotland maken. Windsurfen. 
 
Waar ben je bang voor? 
Loslopende honden. 
 
Wie bewonder je en waarom? 
Henri Nouwen. Hij heeft veel inspirerende boeken geschreven op het gebied van geloof en spiritualiteit. De thema’s waarover hij 
schrijft blijven actueel. Hij is in 1996 overleden. Nog steeds zijn zijn boeken een bron van inspiratie voor veel mensen. 
 
Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken? 
Het liefst word ik ’s nachts niet wakker gemaakt. Als het toch gebeurt, dan voor een pelgrimstocht van een paar dagen. Samen 
wandelen, ontmoeting, stilte, spirituele momenten. Maar ook veel lachen. 

Wie ben je? 
Corry Tigchelaar en vrouw van Theo Bergstra en moeder van 3 kinderen. 

 

 

Welke rol speelt het geloof in je leven? 
Vertrouwen en hoop zijn woorden die voor mij belangrijk zijn. Deze woorden put 
ik uit geloof in een Eeuwige die ik lang niet altijd ervaar en weet van heb, maar ik 
blijf er op vertrouwen dat het deze God om mensen is te doen, ook al is het leven 
soms/vaak zo weerbarstig dat je je afvraagt: wie/waar geloof ik in?’ 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
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kerstnummer: 
8 december 

 
 

redactie.huizumoost@gmail.com 
 
 

Predikanten 
 

Ds. D.G. Posthuma 
Ademastrjitte 31 
9251 RB Burgum 
Tel. 0511-472554 

d.g.posthuma@zonnet.nl 
 

Ds. W.M. le Cointre 
Taniaburg 47 

8926 LW Leeuwarden 
Tel. 2675825 

hlecoin@tiscali.nl 
 

Voorzitter kerkenraad 
 

Mw. J. van der Weg-Laverman 
Sleutelbloem 62 

8935 RR Leeuwarden 
Tel. 2882135 

 
Wijkbericht verschijnt 7 x per jaar. 
Voor actuele berichten verwijzen 
wij u naar de Geandewei.  

Meditatiegroep 

Oase 
Al sinds een lange tijd komt de meditatiegroep van de Oase jaarlijks een aantal malen 
bijeen om in stilte te mediteren. De groep bestaat uit ongeveer 18 mensen. Dit jaar 
hebben we het thema: Bouw een brug. We volgen de lezingen van het jaar. Rondom 
het bijbelgedeelte zoeken we korte teksten en gebeden. Het zijn teksten die spreken 
over het gewone leven van alledag en de liefdevolle aanwezigheid van God in de 
wereld om ons heen. Ze zetten ons aan tot nadenken over ons bestaan. 
De meditatiebijeenkomsten beginnen met ontspanningsoefeningen. Tijdens deze 
oefeningen komen we tot rust. Daarna volgt een korte bijbellezing die gevolgd wordt 
door twintig minuten stilte. We sluiten af met een gedicht of muziek en een gebed.  
 
De thema’s die aan bod komen zijn: 
 
24 november Bouw een brug …. van hoop 
16 februari Bouw een brug …. naar jezelf  
23 maart Bouw een brug …. naar God 
20 april  Bouw een brug …. naar een ander 
 
U bent van harte welkom op deze woensdagavonden van 19.30 – 20.45 uur in het 
stiltecentrum in de Oase, Weideflora 142, Leeuwarden. 
 
Anne Stienstra, tel: 058 2802002 
Cathrien Andriessen, tel: 058 2130984 
Ike Ernsting, tel: 058 2804429 

De 3 avondjes bibliodrama in oktober en 
november trokken telkens zo'n 15 tot 20 
personen naar een sfeervol zaaltje in 
de Oase. De deelnemers kwamen niet 
alleen uit Huizum en Aldlân, maar ook uit 
Camminghaburen en 
Goutum/Zuiderburen. Een gemêleerd en 
geïnteresseerd gezelschap, wat onder 
leiding van ds. Helmer le Cointre zich 
letterlijk ging inleven in een bekend 
bijbelverhaal. Niet om het gewoon na te 
spelen, maar om het te ondervinden. 
  
Na een korte ontspanningsoefening 
klinkt een verhaal uit Lucas, voor de 
meesten zó bekend dat je makkelijk over 
allerlei aspecten heen leest. Samen 
gaan we op zoek naar de personen of 
rollen in het verhaal, en belangrijke 
kernbegrippen in de tekst. Vervolgens 

Bibliodrama, een ontdekkingsreis 

gaan de stoelen aan de kant, en worden 
de rollen in de ruimte geplaatst. De 
deelnemers lopen wat rond en ieder voor 
zich probeert uit of een rol haar of hem 
past. Dat kan zijn omdat die rol je op het 
lijf is geschreven, of omdat een rol 
bijvoorbeeld diepe emoties bij je 
oproept. Boeiend om te merken dat met 
elke andere rol het gezichtspunt of 
perspectief in dat ene verhaal toch zo kan 
veranderen.  
Wanneer iedereen haar of zijn rol en 
daarmee zijn plekje in de ruimte heeft 
gevonden, wordt iedereen intensief door 
Helmer bevraagd waarom eenieder nou 
juist dáár staat waar zij of hij staat. Dat 
levert verrassende nieuwe 
gezichtspunten op, waar de deelnemers 
ook weer op kunnen reageren. Zodoende 
gaat elke deelnemer op zoek diep in 

zichzelf, en de groep gaat 
gezamenlijk op zoek in het verhaal. 
Wat drijft die personen in het 
verhaal, wat drijft een ander, wat 
drijft mij? Wat zoek ik, wat verwacht 
ik, en wat vind ik bij God, bij 
Jezus en in deze wereld? En wat 
vind ik in mezelf? 
  
Al met al spannende en 
inspirerende avonden waarop 
bekende verhalen als nieuw klinken. 
Avonden waarop we in de 
geborgenheid van de groep elkaar 
en onszelf ontdekken. Dit smaakt 
naar meer. 
  
Peter Keijzer 
 

 


