THEATER: ‘MAG HET EEN IETSJE MEER ZIJN?!
Met het jaarthema ‘Bouw een brug’ opent op 28 september de Protestantse Gemeente uit Goutum, Huizum en Leeuwarden het
seizoen 2010/2011 met de theateravond ‘Mag het een ietsje meer zijn?!’ Een prachtige start waarop we met z’n allen kunnen
gaan genieten van spel en zang.
KEES VAN DER ZWAARD (1962) is van huis uit theoloog en werkt sinds 1998 freelance als schrijver en theatermaker. Hij
markeert zijn zwerftocht tussen ooit en eeuwigheid, de zoektocht over de weg van het verlangen, zijn gevecht met het cynisme
om de liefde, de verkenning van de grenzen van de ontroering.
Met verhalen en liedjes als reisgenoten, het publiek als lotgenoot en de hemel als bondgenoot is hij onderweg. Hij sjouwt met
de koffer van de geschiedenis, rommelt in de ladekast van het geheugen, drinkt uit de bron van de verbeelding, hoopt op het
vuur van de passie, droomt van ietsje meer...
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

dinsdag 28 september
Fenix
aanvang 20.00 uur
vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten

Veel bijbelse verhalen staan ver van ons af. Ze komen ons vreemd voor en we weten vaak niet wat we ermee moeten. Tijdens
drie avonden bibliodrama gaan we aan de slag met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament die in deze periode ook in de
diensten aan de orde komen. Kunnen we een brug bouwen tussen onszelf, het bijbelverhaal, de ander en de Ander?
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 ten slotte uit wat we hierover willen delen met
elkaar.
Data:
woensdag 6 en 20 oktober en 3 november
Plaats:
kerkelijk centrum De Oase (Weideflora)
Tijd:
19.30 - 22.00 uur
Leiding:
ds. W. M. le Cointre
Opgave: graag vooraf via e-mail hlecoin@tiscali.nl of tel: 058-2675825
Colofon

Al een tijdje had onze wijkkerkenraad geen
scriba, nadat de eerste scriba van
wijkgemeente Huizum-Oost, mevrouw Cobi
ten Hoeve, om persoonlijke redenen
ontheffing moest vragen. Taken werden
verdeeld over de moderamenleden, maar
een ideale situatie was dat natuurlijk niet.
Daarom waren we als kerkenraad heel blij,
dat mevrouw Ineke de Lange-Pronk ons
voor een periode wilde helpen als
waarnemend scriba. Stiekem hoopten we
natuurlijk dat ze dat 'waarnemend' zou
willen omzetten tot definitief. Maar we
wisten ook dat ze met een gezin met drie
dochters, voor wie ze er helemaal wilde
zijn, en met haar baan in het MCL, een druk
bestaan heeft. Gelukkig voelde ze zich al
snel thuis in de kerkenraad. Daarom
durfden we haar dan ook vragen het
'waarnemend' meer definitief te maken. En
gelukkig, ze zei ja. Wel na het
kerkenraadsvoorstel van een tweede
scriba, waarvoor we mevrouw Ammerins
Moss-de Boer op het oog hadden. Ook zij
stemde toe en samen hebben we de zaken
doorgesproken en taken verdeeld. We zijn
ontzettend blij, dat beide dames dit willen
doen.
Ammerins Moss kennen we eveneens al
langer dan vandaag, en wel als notuliste
van de AK. Ook bij onze wijkkerkenraad
verving ze een paar keer notuliste Willie de
Leeuw, en nam ze deze taak eveneens bij
de afgelopen wijkavond op een
voortreffelijke wijze waar. Ammerins heeft
het druk met haar vertaalbureau, en met

haar gezin met twee kleine kinderen.
Binnen onze gemeente zet ze zich
verder in voor diverse zaken, als
kopijverzamelaar voor Geandewei en
oppas.
Dan is er nog de vacature van
ouderling voor Aldlânstate. Mevrouw
Minke van der Ploeg-Posthumus, die
deze sectie onder haar hoede had,
moest in verband met
gezondheidsproblemen ontheffing
vragen. Mooi dat mevrouw Doety de
Vries-Veenstra dit van haar wil
overnemen. Temeer daar mevrouw De
Vries eerder als ouderling in
Aldlânstate heeft gewerkt. Doety is met
haar man, diaken Henk de Vries, actief
werkzaam in de werkgroep
‘Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië’.
Op een kerkenraadreis naar onze
zustergemeente in Vajda in 2007
leerden we haar kennen als een
bevlogen iemand met een warm
kloppend hart voor mensen die het
minder hebben dan wij hier in het rijke
Westen. Diezelfde bevlogenheid zullen
we ook in Aldlânstate zeker merken.
Alle drie in een voor hen nieuwe 'baan'
binnen onze wijkgemeente:
Fan herten wolkom, ûnder de segen
fan de Hear!
Jant van der Weg
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Een nieuwe start. Voor u
ligt het derde wijkbericht.
Naast dit nummer hebben
we ook een begin gemaakt
met de website. Deze is te
zien op
www.kerkhuizumoost.nl .
Op dit moment zijn we die
druk aan het vullen. Via de
website en dit wijkbericht
willen we u zo goed
mogelijk op de hoogte
houden van het nieuws uit
onze wijk.
Veel surf- en leesplezier.
De redactie
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De diensten tot aan

BIBLIODRAMA: WONEN IN EEN BIJBELVERHAAL?

Nieuwe, maar toch bekende gezichten

september 2010

Een zucht van verlichting ging er door de
zaal, toen afgelopen voorjaar de Algemene
Kerkenraad tijdens een gemeentevergadering
liet weten voorlopig pas op de plaats te willen
maken met de besluitvorming rondom de
gebouwen. Tot 2014 zouden in ieder geval
Kurioskerk en Oase in gebruik blijven. Een
eerder voorgenomen aanpassing van de
Dorpskerk was inmiddels onhaalbaar
gebleken. Tot 2014 zouden de beide nieuwe
wijkgemeenten de ruimte krijgen om aan
gemeenteopbouw te doen. Wel zou de vinger
aan de pols gehouden worden om te bekijken
of het allemaal financieel haalbaar zou blijven.
In de tussentijd kregen beide wijkgemeenten
ruimte om (tijdelijk) extra menskracht aan te
trekken. Een constructieve beleidslijn was
ingezet.
Kort voor de zomer besloot de AK om
weliswaar zo lang mogelijk Oase en
Kurioskerk aan te houden, maar toch nu al te
kiezen welk gebouw na 2014 in gebruik zal

blijven op het moment dat er een gebouw moet
worden afgestoten. De Kurios blijft dan open. Dit
voorgenomen besluit zorgde voor een hoop
onrust in het kerkbestuur. Drie leden van de AK
namen niet deel aan de stemming, omdat ze het
niet eens waren met de gevolgde procedure en
omdat ze vonden dat de onverwachte keuze van
de AK onvoldoende was onderbouwd. De
afgelopen week heeft de AK belangstellende
gemeenteleden bijgepraat over de
achterliggende cijfers en prognoses. Op 15
september worden de kerkenraden gehoord en
op 29 september de gemeente.
Om 14.30 en om 19.30 uur houdt de AK zitting in
de Kurioskerk om het voorgenomen besluit toe te
lichten, reacties te horen en vragen te
beantwoorden.
Een uitgebreider weergave van de stand van
zaken en van het voorgenomen besluit van de
AK ligt voor iedereen in de Oase klaar om thuis
te lezen.
De redactie

Bouw een brug (1)
Bruggen zijn belangrijke bouwsels. Een brug
verbindt de ene oever van een rivier of zeeengte met de andere. Mensen zijn
fenomenale bruggenbouwers. De Goldengate bridge in San Francisco, de Galata brug
in Istanbul, de soms kilometers lange bruggen
naar schiereilanden; het zijn indrukwekkende
bouwwerken. Mensen zijn ook verbijsterende
vernielers van bruggen. Als bruggen eraan
gaan, dan weet je: het is oorlog. Ooit stond ik
met mijn echtgenote op de eeuwenoude brug
over de Mostar in wat toen nog Joegoslavië
heette. Jaren later zagen we op TV hoe hij
aan stukken geschoten werd. Gelukkig is hij
inmiddels weer opgebouwd.
De brug is niet alleen een bouwwerk van
mensenhanden. Het is ook een symbool voor
de mogelijkheid voor mensen om elkaar te
bereiken. De brug staat voor: een kans op
contact en op ontmoeting. Een brug brengt
mensen tot elkaar. Dat dit niet
vanzelfsprekend is, weten we uit eigen
ervaring. Contact en ontmoeting zijn ook
kwetsbaar. Een brug is gemakkelijker
beschadigd of kapot gemaakt dan
opgebouwd. Dat geldt ook tussen mensen.
Wanneer ik mijn leven overzie, kan ik
momenten aanwijzen waarop ik bruggen naar
een ander ophaalde of zelfs kapot maakte.
Maar zoals de brug over de Mostar (met veel
inspanning, dat wel) kon worden gerepareerd,
kunnen ook intermenselijke contacten worden

hersteld. Ook daar is een inspanning voor
nodig. Je komt met een bloemetje of probeert
iets vriendelijks te zeggen. Je laat merken dat
je die ander nog steeds ziet staan en
‘herstelwerkzaamheden’ wilt verrichten. Wat
zouden wij zijn zonder mensen die de kloven
en breuklijnen die er zijn, proberen te
slechten. Wat zouden we zijn, zonder
‘bruggenbouwers’? In onze gezinnen en
families, in de straat, de buurt, op het werk of
op school, in de samenleving als geheel...
Misschien was Jezus wel de grootste
bruggenbouwer aller tijden. Een leven lang
heeft hij zich ingezet om beschadigde
mensen te brengen bij hun kracht, armen bij
hun rijkdom en rijken bij hun armoe, om
kapotte relaties te helen, om vereenzaamde
lieden in contact te brengen met een ander,
en met de ‘Eeuwige Ander’. In zekere zin was
hij zelf een brug. Dé brug, zeggen Christenen,
die mensen in staat stelt zichzelf, de ander en
God werkelijk te ontmoeten.
Wat betekent het om vandaag in zijn
voetspoor ‘bruggenbouwers’ te zijn of te
worden? Waar zie jij, ziet u, kloven en
breuken die erom vragen ‘overbrugd’ te
worden? Hoe kunnen jij en u en ik daar
bouwen aan een brug?
Komend seizoen zijn we in de Protestantse
Gemeente met deze vragen bezig. We zijn
altijd benieuwd naar uw gedachten en
ervaringen. Wilt u die delen; graag:
helmerlecointre@gmail.com.
Ds. Helmer le Cointre
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De diensten tot aan Advent
zondag 26 september
ds. D.G. Posthuma, startdienst in de “Oase’. Hoofdlezing: Lukas 16, 19-31.
zomervakantie
Het ‘Oost-orkest’ o.l.v. Olchert Clevering begeleidt ons!
zondag 3 oktober
zondag 10 oktober
zondag 17 oktober
zondag 24 oktober
zondag 31 oktober
zondag 7 november
zondag 14 november
zondag 21 november

ds. D.G. Posthuma, viering H. Avondmaal. Hoofdlezing: Lukas 17, 1-10.
ds. W.M. le Cointre. Hoofdlezing: Lukas 17, 11-19.
ds. R. Silvis, St. Annaparochie. Hoofdlezing: Lukas 18, 1-8.
19.00 uur: Taizéviering in de Dorpskerk
ds. D.G. Posthuma. Hoofdlezing: Lukas 18, 9-14.
17.00 uur: vesper in de Dorpskerk
ds. D.G. Posthuma. Hoofdlezing: Lukas 19, 1-10.
We bereiden deze (brug)dienst voor met gemeenteleden.
ds. D.G. Posthuma, viering H. Avondmaal. Hoofdlezing: Lukas 19, 41-48.
ds. H. van Heijst. Hoofdlezing: Lukas 20, 27-38.
ds. D.G. Posthuma, laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen we de
namen van gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn gestorven. Lezing: nog onbekend.
19.00 uur: Taizéviering in de Dorpskerk

Welkom in deze dienst(en).

Startzondag
‘Bruggenbouwers gezocht’, is het thema
dat de startcommissie heeft bedacht voor
de startzondag, dit keer op zondag 26
september. En dit thema sluit prima aan
bij het jaarthema van toerusting
2010/2011.
Bruggenbouwers gezocht, anders
gezegd: we hopen dat we heel veel
mensen deze zondag in de kerk zullen
ontmoeten, die bereid zijn mee te helpen
bruggen te slaan om ontmoetingen
mogelijk te maken.
Op deze zondag willen we graag (al dan
niet symbolisch) bruggen bouwen tussen
verschillende groepen in de
kerk. Bijvoorbeeld tussen de
generaties, maar ook tussen de
verschillende 'bloedgroepen'. Net even
een brug te ver (maar dat zal een keer
gebeuren) is dat op zo’n zondag een
brug gebouwd zal kunnen worden tussen
Oost en West, maar, en dat is toch aardig
en een begin, op de zaterdag kunnen we
elkaar ontmoeten in Dekemastate!
We beginnen met een dienst, waar Lukas

16,19-31 centraal staat en we zoeken
waar we kunnen beginnen om een
brug te bouwen tussen Lazarus en de
rijke man, en ik lees dat er een nog
grotere afstand kan zijn dan vandaag
er is tussen arm en rijk, want later is in
de gelijkenis zelfs sprake van een
wijde kloof. Wellicht kunnen we een
begin maken met de afstand tussen
mensen wat te verkleinen en ‘de Oase’
is dan een prima plek elkaar te
ontmoeten: groot en klein, gelovig en
wat minder gelovig. Je moet ergens
beginnen, en waar een oase is, is
leven!
Daarbij helpt muziek: het ‘Oost-orkest’,
‘jong en oud’, o.l.v. Olchert Clevering
begeleidt ons als we zingen, dus dat is
feestelijk!
Daarna hopen we wat kleine
presentaties te hebben van diverse
groepen in onze gemeente: van
pastoraat tot diaconaat, van

kindernevendienst tot stiltekring en
hopen de 2 kerkelijk werkers zich
aan ons voor te stellen. En wij zijn
blij met dat we met hen versterking
krijgen voor de opbouw van de
gemeente en voor gemeente zijn
naar buiten.
Er zal ontspanning zijn met ‘oudhollandse’ spelletjes, we worden
‘op de foto’ gezet, een
portretgalerij, die later in hal zal
worden opgehangen, zodat we
steeds meer weten wie de ander
is, en er is de mogelijkheid
‘grabbelend’ een ‘onbekende’ te
ontmoeten.
En natuurlijk is er koffie met wat
lekkers, later wat te drinken en we
sluiten de dag af rond met brood
en soep om rond 14.00 uur naar
huis te gaan.

Brugdiensten
Dit jaar wil ik graag een 4-tal keren een ‘brug’-dienst
voorbereiden met gemeenteleden uit de verschillende wijken,
tevens bedoeld als groothuisbezoekavond. ‘Brug’-dienst, de
naam vanwege ons ‘startthema’, bouw een brug, en voor wat
die dienst aangaat een brug tussen elkaar, we vieren en
beleven diensten vaak verschillend, voorganger en gemeente.
e
De 1 brugdienst is gepland voor zondag 31 oktober, en we
beginnen voor gemeenteleden uit de secties 1,2 en 3. We
ontmoeten elkaar voor deze avond op maandag 25 oktober in
‘De Voorhof’. We lezen Lukas 19,1-10 en zeggen elkaar wat
we hierin lezen en horen. We zoeken (passende) liederen en

kijken hoe we de dienst zullen invullen van zondag 31 oktober.
De uitnodiging voor deze avond(en) zal verstuurd worden via de
(wijk)ouderlingen en (wijk)bezoekers en u kunt daarover lezen
in ‘Geandewei’.
Daarna volgen nog ‘brugdienst’-voorbereidingen voor de andere
secties, t.w. 4/5, 6/7/8 en 9/10 voor de zondagen 23 januari
(Mattheüs 4,12-22), 27 februari (Mattheüs 6, (22)24-34) en 27
maart 2011 (Johannes 4,5-26).
ds. Douwe Posthuma
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Doorstart werkgroep Toerusting
•
•

Bouw een brug………
Bruggen bouwen, dit is een mooi beeld: een brug, die een
verbinding maakt van de ene oever naar de andere en
doorgaand verkeer mogelijk maakt.
Hieraan moest ik denken, toen mij de vraag gesteld werd om
iets te schrijven over de doorstart van de Werkgroep
Toerusting.
Meer dan 25 jaar geleden heeft de oecumenische Werkgroep
Toerusting Leeuwarden-zuid e.o. haar taak op een
voortreffelijke manier vervuld. Vele cursussen zijn tijdens deze
periode aangeboden, een veelvoud van onderwerpen kwam
aan bod , veel mensen vonden de weg naar deze avonden,
goede gesprekken vonden plaats. Wij hopen, dat deze avonden
hebben bijgedragen aan een stukje verdieping van het
geloofsleven van de deelnemers en hun kijk op mens en
samenleving hebben verrijkt.
Helaas aan het begin van dit kalenderjaar gaven een aantal
leden van de werkgroep te kennen hun werkzaamheden om
uiteenlopende redenen na afloop van het seizoen 2009/2010 te
willen beëindigen. Na overleg hebben wij besloten om de
betrokken kerken en parochie een brief te sturen met een
voorstel om op een andere manier door te gaan.
In onze gesprekken waren wij wel tot de conclusie gekomen,
dat er op toerustingsgebied het één en ander aan het
veranderen is. Stedelijk is dit ook te merken. Door meer overleg
wordt er geprobeerd om tot een betere samenwerking te
komen:
•
het stedelijk toerustingsboekje is tot stand gekomen
•
er worden gezamenlijke activiteiten ontplooid

een gezamenlijk thema wordt gekozen
data en onderwerpen kunnen beter op elkaar worden
afgestemd.

Vanwege bovengenoemde feiten is het advies geweest om
de Werkgroep in afgeslankte vorm voort te zetten onder
verantwoordelijkheid van de kerkeraad van Huizum-Oost en
daar waar mogelijk is samen te werken met de stedelijke
activiteiten. Om toch niet helemaal het oecumenische
karakter verloren te laten gaan, wordt de mogelijkheid open
gelaten om leden vanuit de R.K.parochie mee te laten doen.
Wij zijn blij , dat dit voorstel is geaccepteerd. Het is een
uitdaging om op deze manier de activiteiten voort te zetten
en een brug te bouwen tussen het verleden en de toekomst.
De Werkgroep bestaat uit de volgende leden, die ik graag
even aan U wil voorstellen: Ds. H. Le Cointre, Ds. D.
Posthuma, Dhr. H. Berg, Mevr. H. Koelmans (namens de
parochie), Mevr. J. de Dreu-Van der Laan
Het groepje is nog klein. Belangstellenden, die denken, dit is
net wat voor mij, kunnen zich melden bij de predikanten.
Voor het komende seizoen staan er een aantal interessante
avonden op het programma, wij verwijzen U hiervoor graag
naar de stedelijke gids. In de Geandewei en de zondagsbrief
zal er eveneens aandacht besteed worden aan de
cursusavonden.
Wij hopen op een goed seizoen, dat wij elkaar kunnen
inspireren in het bouwen van bruggen door samen te komen
, samen te praten en samen te delen, dat wat ons
bezighoudt en anderen beweegt om samen mens te zijn,
zoals God dit bedoeld heeft.
Janny de Dreu-van der Laan

Een vooraankondiging
Het thema voor dit jaar in toerustingswerk is ‘bruggen
bouwen’.
Een kleine groep mensen is aan het werk om een avond
mogelijk te maken om elkaar te ontmoeten en zo een brug te
slaan tussen gelovigen van de protestantse gemeente en de
katholieke parochie, speciaal voor de gemeenteleden/
parochianen in Leeuwarden-Huizum.
De ouderen weten nog dat de katholieke gemeente vroeger
kerkte in de ‘Kurioskerk’ en tot voor enkele jaren terug waren
er de vertrouwde diensten in de ‘Johannes de Doper’-kerk.
Zo zagen ‘we’ elkaar zichtbaar, en daarin is aan beide
kanten wel wat veranderd.
Want ook ‘protestant’ heeft te maken met (grote)
veranderingen. Heel veel kerken zijn gesloten (we hoeven
maar te denken aan ‘Park’- en ‘Schrans’-kerk), een nieuwe
herindeling die er is gekomen in ‘West’ en ‘Oost’, en we zijn
midden in de uitvoering van de plannen bij deze laatste
reorganisatie.
Hoe ontmoeten we elkaar nog, hoe weten we van de ander?
Welke beelden of idealen hebben we, of zijn ze weg of
vervagen ze?
Daarom komt er een ‘brug-avond’ voor protestant/katholiek,
we hebben elkaar wellicht heel wat te vertellen en als we dat
kunnen en doen is een herkenning in ontmoeting van
medegelovigen een feest.
Om alvast te noteren (en om naar uit te zien): de brug-avond
is op woensdag 17 november, vanaf 19.30 uur in de ‘Oase’.
Harry Berg en Do Jongma vertellen een eigen verhaal hoe
ze opgroeiden met hun geloof, eigen-aardigheden,
veranderingen, mogelijkheden en daarna kunnen we elkaar
dan in kleine groepjes zien, spreken en vast ook delen.
Misschien is dan (later) mogelijk om een gespreksgroep te
starten en/of een gezamenlijke oecumenische dienst voor te
bereiden en te vieren.
ds. Douwe Posthuma en mw. Hinke Koelmans.
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