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Wat jaren geleden werd op kerstnacht in de 
Westerkerk te Amsterdam een ‘brief van 
Maria’ voorgelezen. Ik geef het begin door: 
 
 “Vandaag, zoveel jaar na de geboorte van 
onze zoon, nu het medeleven met ons weer 
hoogtij viert een brief, gericht aan allen die 
welgemeend of misschien zonder er veel bij 
na te denken zich noemen naar mijn zoon. 
Want ik zie, als alle jaren, hoe mijn zoon, 
kwetsbaar als altijd, andermaal is 
overgeleverd aan wie maar over hem  

Roerige tijd 
Sinds maart is er binnen de gemeente 
Leeuwarden-Huizum wel het een en ander 
gebeurd. In maart werd er een richtingvoorstel 
van de Algemene Kerkenraad gepresenteerd 
over de drie punten gemeente-opbouw, 
financiën en gebouwen. Voor wat het laatste 
punt betreft werd toen gedacht in de richting 
van het openhouden van Kurioskerk en Oase. 
De huur voor Pniël zou in dit stramien worden 
opgezegd en de Dorpskerk zou open blijven 
voor bijzondere diensten als vespervieringen 
en Taizévieringen, met daarbij een onderzoek 
om deze kerk in een stichting onder te 
brengen. Wel zou ieder jaar bekeken worden 
hoe de stand van zaken zou zijn in verband 
met groei of kleiner worden van de gemeente 
met daaraan gekoppeld het openhouden van 
beide kerken of het sluiten van één van beide. 
Ieder was daar tevreden mee.  

Toen kwam even later de toespitsing 
van het besluit wat betreft de gebouwen. Er 
werd zonder voldoende financiële 
onderbouwing nu al gekozen voor als er één 
kerk zou overblijven, en wel voor de 
Kurioskerk. De wijkkerkenraad heeft zich daar 
in verschillende vormen tegen verzet met als 
laatste poging een motie naar de Algemene 
Kerkenraad, waarin de overgrote meerderheid 
van de wijkkerkenraad vroeg om deze keuze 
uit het voorstel te halen. Jammer genoeg is 
dat niet gebeurd. Daarom is er een 
bezwaarschrift ingediend bij het Regionaal 
College van onze kerken. Wie daar meer over 
wil weten, kan zich wenden tot de redactie, 
die er dan voor zorgt dat het bij de juiste 
persoon terechtkomt. 

Ik moet zeggen dat deze 
besluitvorming de wijkkerkenraad veel tijd en 
energie heeft gekost, die we liever anders 
hadden willen besteden. 

beschikken wil. “Weer aan de heidenen 
overgeleverd” denk ik dan, verdrietig en 
kwaad, omdat de handel zich weer van hem 
meester heeft gemaakt, muzikanten zien 
brood in hem, predikanten schuiven zichzelf 
onbeschaamd tussen mijn zoon en de 
mensen in, en van veel koren die u zo mooi 
vindt, zeggen wij hier dat ze vals zingen. 
Daarom deze brief. 
 
(vervolg op blz. 3) 

              Gelukkig was het niet allemaal kommer 
en kwel. Per 1 oktober konden we twee kerkelijk 
werkers aanstellen voor de duur van drie jaar, 
ook een uitvloeisel van het AK-besluit. De dames 
Anja Bakker en Corry Tigchelaar – ik stelde ze al 
aan u voor in een vorig nummer van de 
Wijkberichten - zullen zich met name richten op 
het werk onder de jeugd en jong-volwassenen, 
een speerpunt van de kerkenraad. De tendens 
van vergrijzing die we momenteel in veel 
kerkgemeenschappen zien, is nu eenmaal ook in 
onze wijkgemeente van toepassing.  
 Een ander lichtpuntje is het grote aantal 
vrijwilligers dat betrokken is bij het kerkenwerk 
van wijkgemeente Huizum-Oost. Voor de avond 
voor  vrijwilligers, die op 11 november werd 
gehouden, werd een lange lijst uitnodigingen 
verstuurd. Meer dan 90 namen stonden er op die 
lijst. Zo zijn er de kosters en de werkgroep rond 
de productie van de wekelijkse zondagsbrief, de 
bloemencommissie en de meditatiegroep, 
kerkrijders en mensen die de maandelijkse 
vespervieringen voorbereiden, de werkgroep 
gemeente-opbouw en de liturgiecommissie, de 
werkgroep voor deze Wijkberichten en de 
website. En dan heb ik er vast nog wel een paar 
vergeten. Dat is hartverwarmend. Voor een 
verslag van de vrijwilligersavond, zie de website. 

Juist vanwege al die vrijwilligers, en al 
die mensen die we op de zondag en door de 
week ontmoeten, doen we hard ons best om met 
elkaar te werken aan de opbouw van de 
gemeente van de Heer.  

 
Jant van der Weg 

Voorzitter wijkkerkenraad Huizum-Oost 

Redactioneel 
 
Een vol Kerstnummer en 
dat zo kort op het 
Adventsnummer. We 
hebben zelfs een aantal 
artikelen moeten uitstellen 
naar het volgende nummer 
of op de website moeten 
plaatsen. Alle schrijvers 
bedankt voor de bijdrage 
en we hopen voor het 
volgende nummer weer op 
een volle emailbus.  In 
deze editie natuurlijk veel 
aandacht voor Kerst, maar 
ook voor activiteiten aan 
het begin van 2011. 
Namens de redactie 
prettige Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar! 
 
De redactie 

 
 

Kerst 2010 

 



2 
 

 

  
 

Rondom de diensten 
vrijdag 24 dec. 19.30 uur Anja Bakker, kerkelijk werker, Kinderkerstfeest 
zaterdag 25 dec. 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, m.m.v. cantorij Huizum-Oost 
zondag 26 dec. 09.30 uur ds. Helmer le Cointre 
zondag 2 jan. 10.00 uur ds. Douwe Posthuma, ‘een nieuwjaarsviering’ en daarin de dienst van delen in ‘brood en 

wijn’. Vooraf koffie-drinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 9 jan. 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, een dienst met gemeenteleden rond ‘geliefde bijbelgedeelten’, die 

aangedragen zijn 
zondag 16 jan. 09.30 uur ds. Helmer le Cointre. Na de dienst is er koffiedrinken en er is een stand van ‘Amnesty 

International’. 
zondag 23 jan. 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, een ‘brugdienst’, voorbereid met gemeenteleden over Mattheüs 

4,12-22 
zondag 30 jan. 09.30 uur ds. C. van der Woude uit Beetsterzwaag. 
 
Alle diensten in ‘de Oase’. 
 
Daarbij: 
zondag 16 jan.  19.00 uur Taizédienst in de Dorpskerk 
zondag 23 jan.  17.00 uur Vesper in de Dorpskerk 
 

Welkom in deze dienst(en). 

 Kinderkerstnachtdienst  
Ook dit jaar wordt er in de Oase weer een Kinderkerstnachtdienst gehouden op 24 december. Het begint om 19.30 uur. 
Het thema is: ‘Ik zie…een ster’. De kinderen mogen met een lichtje naar de Oase komen. 
Ook Micha komt. Hij is een profeet die goed om zich heen kijkt. Hij ziet dingen, hij brengt dingen aan het licht. Hij ziet de slechte 
plannen van mensen in de wereld om hem heen, maar ook de goede toekomst die God aan zijn volk beloofd heeft.  
Hij gaat ons helpen om ook goed te kunnen zien. Hij wijst de weg naar het Licht. Iedereen van harte welkom! 
 
Tweede Kerstdag: Kerst gezongen 
Op de tweede Kerstdag willen we in de Oase een dienst houden waarin zingen centraal staat. Tijdens deze dienst zingen we 
met elkaar Kerstliederen uit de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Oude bekende liederen, maar ook nieuwe liederen en 
liederen uit de wereldkerk passeren de revue. Gepreekt wordt er niet, maar er klinken wel teksten en gebeden die passen op 
een dag als deze. 
Kom en zing mee! 
Voorganger: ds. Helmer le Cointre 
Muziek: Johan Zijlstra en mogelijk enkele instrumentalisten. 

 

Gebedsvieringen met liederen uit Taizé in de Dorpsk erk  
Op zondag 16 januari is er weer een gebedsviering met liederen uit Taizé, om 19.00 uur in de 
Dorpskerk van Huizum. Het gebed is primair bedoeld voor jongeren, maar ouderen zijn ook welkom! 

We nodigen jou van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 
Het gebed wordt steeds gehouden op elke derde zondag van de maand. 
 
Na afloop is er koffie en thee in De Voorhof, het ontmoetingscentrum nabij De Dorpskerk. 
Nadere inlichtingen: Arend Efdé (06-10400410) 

Kennismakingsavond voor nieuwe gemeenteleden 
Vorig jaar zijn uit de vier voormalige wijkgemeenten, (Dorps-, Kurios-, Pniëlkerk en Oase) twee nieuwe wijkgemeenten gevormd: 
Huizum-West en Huizum-Oost. Elk met een eigen ‘profiel’ of kleur. Gemeenteleden konden zelf aangeven bij welke van de twee 
gemeenten men zich wilde aansluiten. 
Verschillende mensen, die voorheen  bij Kurios of Pniël hoorden hebben de keus gemaakt om bij de wijkgemeente Huizum-Oost te 
willen horen. Nu is zo’n keus op papier gemakkelijker te maken dan in de praktijk; hoe vind je aansluiting bij een gemeenschap 
waar je feitelijk nieuw bent? 
Speciaal voor deze mensen (en andere nieuw-ingekomenen) beleggen wij een bijeenkomst. Om kennis te maken met elkaar, 
ervaringen en verhalen uit te wisselen en om elkaar te vertellen wat je verwacht van de gemeente en wat de gemeente van jou kan 
verwachten. 
Deze ontmoeting is gepland op: woensdag 26 januari 2011 om 20.00 uur in de Oase. 
Dus: ben je nieuw in deze gemeente: van harte uitgenodigd! 
 
Anja Bakker (kerkelijk werker) 
Douwe Posthuma (predikant) 
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Wat doet de werkgroep Toerusting? 

(vervolg van blz. 1) 

Kerst 2010 
 
U moet mij geloven: 
er was die nacht 
niet veel bijzonders aan de hand. 
Ja, Lukas heeft er later, 
toen alles geschied was, lang na onze dood, 
een prachtig verhaal van gemaakt, 
een mooi gedicht, zou je kunnen zeggen. 
Een leven dat (geloofde hij) 
zo’n wondere finale had gekend 
vróeg om een wondere ouverture (een wonder begin). 
Maar als u dit begin hoort, wil ik u vragen 
wel te bedenken dat zonder dat wondere einde 
dit wondere begin nooit zou zijn geschreven, 
en zeker nooit zó zou zijn geschreven. 
Want nogmaals: geloof me, 
er was die nacht in feite 
niets bijzonders aan de hand”. 
 
En bijzonder, bij Bertolt Brecht vond ik Maria weer, die 
moeder van. 
Door zíjn ogen zag hij haar en hij dicht, dichtbij: 
“De nacht van haar eerste bevalling was koud geweest. 
Maar in latere jaren vergat zij helemaal 
de vrieskou tussen de schamele planken 
en het rokend haardvuur 
en de moeizame nageboorte tegen de morgen. 
Maar vooral vergat zij de bittere schaamte 
die de arme eigen is: 
niet op jezelf te zijn. 
Met name daarom 

veranderde het in latere jaren in het feest, 
waarbij alles er was. 
De ruwe praat van herders verstomde. 
Later heeft de traditie koningen van hen gemaakt. 
De wind die zeer koud was 
veranderde in het lied van engelen. 
En van het gat in het dak, dat de vrieskou doorliet, 
restte alleen de ster die naar binnen keek. 
Dit alles 
kwam door het gezicht van haar zoon, 
die niet moeilijk was 
van liederen hield 
armen bij zich uitnodigde 
en de gewoonte had tussen koningen  
te verkeren 
en een ster boven zich te zien 
’s nachts.” 
 
Het is niet ‘zomaar’ Kerst, rijk en arm een grote kloof,  
de ‘vrede op aarde’ nog zo ver weg,maar toch… 
Verlangen is er wel, door de verhalen van die moeder, 
de geboorte van haar Kind. En daarin een begin van 
geloven.  
En ontmoetingen. Het zal anders worden, dichtbij en in 
die grote wereld: 
meer recht, hoop op… 
 
Allen ‘verlangen’ toegewenst en bijzondere 
ontmoetingen 
in mooie kerstdagen. 
 
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre en 
Douwe Posthuma 
(kerkelijk werkers en predikanten) 

Sinds de zomer heeft de Toerustingscommissie Leeuwarden-
Zuid een doorstart gemaakt. Enkele mensen uit Huizum-Oost 
en de RK parochie stellen, samen met de predikanten een 
programma op dat wordt meegenomen in de stadsbrede 
toerustingsgids die u (nog steeds in voldoende getale) in de 
Oase kunt vinden. 
 
Terugblik 
We zijn in Leeuwarden gezamenlijk het seizoen gestart met 
een zinderende theateravond door Kees van der Zwaard in 
september. Op onnavolgbare wijze nam hij de kerkelijke 
praktijk op de hak en zette zijn publiek aan het denken: waar 
gaat het nu eigenlijk om bij geloven in deze tijd? 
Over de brug-avond tussen Rooms Katholieken en 
Protestanten uit ons stadsdeel hebt u kunnen lezen in 
Geandewei. Deze impressie is ook terug te vinden op onze 
website: www.kerkhuizumoost.nl. 
Half december is inmiddels ook de filosofe/schrijfster Joke 
Hermsen in Leeuwarden geweest. In het komende wijkbericht 
wellicht meer over deze avond (die nog moet komen als ik dit 
schrijf). 
 
Vooruitblik 
Voor de komende tijd staat ook weer een aantal activiteiten op 
stapel. 
Running Dinner  is zo’n idee, waarbij mensen van 
verschillende generaties met elkaar in contact gebracht 
worden. Anja Bakker schrijft erover elders in dit wijkbericht. 
Op dinsdag 11 januari is er om 20.00 uur in De Oase een 
avond over: ‘Bijbel en Koran’. Welke betekenis hebben deze 
‘heilige boeken’ in het dagelijks leven van christenen en 

moslims? Voor deze avond onder leiding van ds. H. Hiddink, 
de heer C. Kaya en mw. B. Groeneveld, graag even 
aanmelden vóór 9 januari: bij mw. Janny de Dreu 
dreudec@gmail.com) 
In februari is er ook weer een drietal avonden Bibliodrama  
onder leiding van ds. Helmer le Cointre. 
Deze keer in de Grote Kerk. Wat we op deze avonden doen 
is: een bijbelverhaal samen lezen en bespreken, de ‘rollen’ 
eruit halen en een plek geven in de ruimte. Vervolgens 
kunnen de deelnemers een rol en een plek in het verhaal 
kiezen. Dit kan aanleiding zijn tot het uitspelen van wat het 
verhaal met deelnemers doet. In een geloofsgesprek 
wisselen we tenslotte uit wat we hierover willen delen met 
elkaar. Data: dinsdag 1 & 15 februari & 1 maart van 19.30-
22.00 uur. Opgave graag vooraf via hlecoin@tiscali.nl of 
058-2675825. 
Op 8 februari (20.00 uur), tenslotte, komt Dr. Hans ‘s 
Gravesande naar de Oase om daar te spreken over Martin 
Buber als bruggenbouwer. De joodse filosoof Martin Buber 
(1878-1965) was een bruggenbouwer tussen verschillende 
culturen van Oost en West, tussen joden en christenen, 
tussen Joden en Palestijnen. In zijn denken brengt hij 
mystiek en politiek, religie en wetenschap, natuur en 
geschiedenis in een spanningsvolle relatie bijeen. Zo was hij 
een wijze leraar die tegenstellingen te boven wilde komen.  
 
We hopen dat er iets voor jou/u bij is. Van harte welkom! Kijk 
voor meer informatie ook op onze website: 
www.kerkhuizumoost.nl 
Namens de werkgroep, ds. Helmer le Cointre 
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  Colofon 

Redactie 
 

Wijkbericht Huizum-Oost:  
p/a De Pelsweg 10  

8934 CC Leeuwarden 
 

Uiterste inleverdatum voor het 
volgende nummer: 

16 februari 
 
 

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 
 

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

De website draait inmiddels een aantal maanden. In mijn werk heb ik ook veel te maken gehad met websites. Daarbij was het 
belangrijk wat de up-time (hoe lang blijft de website in de lucht zonder storing), de behaalde omzet en het aantal bezoekers was. 
Voor de kerk geldt dat niet, hoewel een stijgend aantal bezoekers wel mooi zou zijn. Daarom heb ik eens de statistieken 
opgevraagd. Daarin is te zien dat we in oktober 81 bezoekers hadden op de website en in november 141. Tot 8 december hebben 
we al 41 bezoekers gehad. Dus een stijgende lijn zit er zeker in. Wat ik eigenlijk belangrijker vind, is dat de bezoekers tevreden zijn. 
Dat kan ik helaas niet in de statistieken terug zien. Daarom wil ik u eens vragen om eens een kijkje te nemen op de website. Mist u 
bepaalde informatie of ziet u fouten staan. En als u al een keer de website hebt bezocht: Ziet u veranderingen of vindt u dat er te 
weinig veranderd is. Opmerkingen kunnen geplaatst worden via het contact-formulier op de website, bereikbaar als u links in het 
hoofdmenu op contact klikt. Bijdragen, oproepen en foto’s kunnen ook worden gemaild naar info@kerkhuizumoost.nl. We zoeken 
bijvoorbeeld nog sfeerfoto’s die we rechtsboven kunnen tonen. Deze oproep aan u om de website te bezoeken zal zeker bijdragen 
aan meer bezoekers en ik hoop ook een bijdrage aan de kwaliteit van de website. Alvast dank. 
 
Edwin van der Wal, info@kerkhuizumoost.nl 

www.kerkhuizumoost.nl 

Zoals op de startzondag al werd aangekondigd, wordt er dit seizoen een Running Dinner georganiseerd. Op vrijdag 11 februari is 
het zover.  
Dan wordt er een Running Dinner georganiseerd voor en door gemeenteleden. Dit is een diner waarbij het voorgerecht, het 
hoofdgerecht en het nagerecht op verschillende locaties genuttigd worden. 
Het is de bedoeling dat een aantal gemeenteleden thuis een ‘ 3-gangen-diner’  gaan bereiden en enkele gemeenteleden ontvangen 
voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. De gasten rouleren per gang. Als gast eet u dus op meerdere adressen. 
Degenen die koken blijven gewoon thuis. Het is de bedoeling dat u als gast na ongeveer 45 minuten vertrekt naar het volgende 
adres voor het volgende gerecht. 
Het doel van een Running Dinner is om elkaar beter te leren kennen en het contact tussen de verschillende generaties te 
bevorderen. 
Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, dan kunt u zich nu alvast opgeven bij Harry Berg, tel. 058- 2884609, e-mail:  
harryberg@kpnplanet.nl of bij Hinke Koelmans, tel. 058- 2885207, e-mail: h.koelmans@planet.nl 
U kunt aangeven of u wilt koken (gastheer/gastvrouw) of dat u wilt komen eten (gast). Ook kunt u een evt. dieet doorgeven. Na 
opgave krijgt u begin februari nadere informatie over waar u wordt verwacht/ voor wie u gaat koken. Opgave is mogelijk tot 24 
januari. 
 
Namens de organisatie, Anja Bakker 

Running dinner 

Afscheid 
Dit is de laatste keer dat ik als voorzitter van 
de wijkkerkenraad aan deze Wijkberichten 
meewerk. Vanaf 12 december ben ik na vijf 
drukke jaren geen voorzitter meer en ga ik 
weer als ‘gewoon’ lid naar de Oase. Gelukkig 
is er een opvolger gevonden in de persoon 
van Ate Damstra, en daar ben ik heel blij 
mee. Ik wens hem dan ook vanaf deze plaats 
Gods zegen toe bij het werk voor onze 
wijkgemeente.   
Zo wil ik eveneens graag iedereen in onze 
wijkgemeente, in het bijzonder onze 
wijkkerkenraad, hartelijk bedanken voor het 
meeleven en meedenken. Dat heeft mij zeer 
geholpen in een toch wel moeilijke periode. 
In die periode verloren we eerst de 
wijkpredikant van de Oasegemeente, ds. 
Huib Klijn. Daarna moesten we ook onze 
steun en toeverlaat ouderling Durk Feenstra 

missen. Daar kwam nog bij de re-
organisatie binnen de PKN-gemeente 
Leeuwarden-Huizum, die behoorlijk wat 
moeilijkheden opleverde. De integratie 
van onze wijkgemeente met mensen uit 
verschillende hoeken verliep niet altijd 
gemakkelijk, al moet gezegd worden, dat 
er veel goede wil aanwezig is. Het is te 
hopen dat de moeilijkheden spoedig 
voorbij zijn en dat we met elkaar volop 
gemeente van de Heer mogen en kunnen 
zijn. 
Ik hoop  u allen binnen het wijkkerkelijk 
gebeuren nog vaak te ontmoeten om zo 
met elkaar ons geloof gestalte te geven. 
 
Mei hertlike groetnis, 
Jant van der Weg-Laverman 

Nieuwjaarsborrel 
Uitnodiging:  Nieuwjaarsborrel 14 januari 2010 om 20.00 uur in de  Oase 
Nieuwjaarsborrel georganiseerd door de Jeugdraad voor de jeugd en jongvolwassenen en 
iedereen die iets met de jeugd heeft. Gewoon gezellig en om iedereen het beste te wensen 
voor 2011. En misschien wel om bruggen te bouwen tussen de verschillende 
leeftijdscategorieën. Dus wees welkom!  
  
voor inlichtingen istap@hetnet.nl 


