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Ruimte verschijnt 7 x per jaar. 
Voor actuele berichten verwijzen 

wij u naar de Geandewei. 

11 februari moet ik koken voor gasten die zich 
hebben opgegeven voor Running dinner. Er 
moet een voorgerecht, een hoofdgerecht en 
een nagerecht zijn. Elke keer krijg je andere 
gasten. De gasten wisselen van plaats voor elk 
gerecht. 
 
Voor mij was het wel spannend, wie komen er 
en wat vinden zij lekker. Wij kregen een brief 
toegestuurd waarop de te verwachten gasten 
werden vermeld. 
 
Mijn conclusie is dat het een heel gezellig 
gebeuren is. Er is ruim tijd voor kennis maken. 
Dat is ook de bedoeling. Het koken is best te 
doen. Ik kreeg elke keer twee gasten. We 
hebben lekker gegeten. Ik vond het gezellig om 
met meer mensen aan tafel te zitten en voor 
meer mensen te koken. Dat vond ik het 
allerleukste. 
 
Dit initiatief verdient herhaling. Een hele mooie 
manier om gemeente te zijn. Bravo. 
 
Een kookster: 
Janny Fokkema 

Running dinner 

Yn petear mei . . . 

... Simon Dijkstra. 

 
In Ferwerd stond het geboortehuis van 
Dijkstra. Dijkstra is door zijn loopbaan in 
Leeuwarden komen wonen. In 1974 toen de 
wijk Aldlân werd gebouwd, is de familie 
Dijkstra in deze wijk komen wonen. 
 
Er werd een kerkelijk centrum gebouwd, dit is 
de “Oase”. Dijkstra voelde zich direct 
betrokken bij het inhoud geven aan gemeente-
zijn en de zondagse viering. 
 
Als functies heeft Dijkstra verschillende gehad. 
Diaken, Wijkbezoeker en Scriba. Het diaken 
zijn vond hij de mooiste functie, daar ligt nog 
altijd zijn hart. 

Ds. Tiemersma en Ds. De Vries hebben de 
viering met een vorm van liturgie gestalte 
gegeven. Dit werd door de hele kerkenraad 
gedragen. Ds. De Vries voerde de cantorij in 
met een gezongen tafelgebed. Dijkstra mist 
dat nu wel . Achter in de kerk ligt een blauw 
boekje en daar staan heel mooie 
tafelgebeden in. 
 
In de eerste tijd werden er twee 
ochtenddiensten gehouden. De kinderen 
mochten mee aan het Avondmaal.  Dijkstra 
wilde graag dat de cantorij weer meer mee 
deed met de viering van de Tafel des 
Heeren. 
 
In de tijd dat Ds. Klijn hier predikant was, 
heeft Dijkstra de functie van scriba vervuld. 
Het overlijden van Ds. Klijn heeft hem erg 
veel verdriet gedaan en er zit nog een zere 
plek van verdriet in zijn hart. 
 
Nu Dijkstra in “ruste“ is, verdiept hij zich in 
de kerkgeschiedenis. Dit heeft altijd zijn 
interesse gehad. 
 
Zoals de PKN nu is, laat zien dat de 
rechtervleugel de grootste inbreng heeft, dit 
vindt Dijkstra spijtig. Spijtig is  ook dat de 
onenigheid in de kerk meer over de vorm 
dan over de inhoud gaat. 
 
Simon Dijkstra , bedankt voor dit gesprek. 
 
Janny Fokkema 

 

Wij, (Sjoerd en Renny Wendelaar Bonga) 
hadden ons opgegeven als gasten, om 
deel te nemen aan het Running Dinner. 
Lekker uit eten gaan bij gemeenteleden, 
leek ons erg leuk. 
 
Renny ging samen met Anja Bakker op 
pad, terwijl Sjoerd met Feiko Luinstra uit 
eten ging. 
 
We werden overal hartelijk ontvangen, er 
werd op ons gerekend. Het was op alle 
adressen erg gezellig. Leuk om elkaar 
weer eens op een geheel andere wijze te 
ontmoeten. De geplande tijd van drie 
keer een uur vloog om. We hebben ons 
lekker laten verwennen. Wat een kook-
kunsten. We vonden het een geslaagde 
avond, die echt voor herhaling vatbaar is. 
 
Organisatie en gastgezinnen heel erg 
bedankt. 
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Carnaval -Vastenavond- Aswoensdag.  
As als teken van vasten, tijd van boete en 
bezinning op verantwoordelijkheid tegenover 
God en de wereld. 
Tijd om de vetten die ik tijdens de winter in 
mijn lichaam heb opgeslagen weer te laten 
afbreken. Maar ook om mijn hart klaar te 
maken voor het feest van Pasen. Het grote 
feest van leven en hérleven, sterven en 
herrijzen. 
Eerst tot Vastenavond viert het uitzinnig 

carnaval nog hoogtij, de volgende morgen -

Aswoensdag- een askruisje ontvangen als 
symbool van sterfelijkheid en hoor ik 
relativerend: 
"Gedenk, o mens, dat gij van stof zijt en tot stof 
zult weerkeren." 
Vasten is op tocht durven gaan.  
Welke ‘vetten’ wil ik afbreken?  
Matth. 6: 16-19 
 
Reacties zijn welkom op ctigchelaar@gmail.com 
(Volgende week vervolgen we de tocht op 
www.kerkhuizumoost.nl 

Redactioneel 
 
Voor u ligt het eerste 
nummer van Ruimte, 
voorheen Wijkbericht. Na 
vele redactievergaderingen 
en discussies hebben we 
voor deze naam gekozen. 
Als u dit leest, is mevrouw 
Clara Bouma-Wits op de 
hoogte gebracht dat we haar 
suggestie hebben gekozen. 
In het volgende nummer 
kunt u lezen hoe deze naam 
tot stand is gekomen. 
Waarom hebben we zelf 
voor deze naam gekozen? 
Omdat we ruimte vinden 
passen bij onze gemeente. 
We geven elkaar de ruimte, 
de kerk geeft  ruimte om 
elkaar te inspireren en dit 
wijkbericht geeft ruimte waar 
je dingen kwijt kunt. Veel 
leesplezier! 
 De redactie 

OP TOCHT DURVEN GAAN 40 DAGEN LANG 

Oud en nieuw 
Met deze titel zou je bijna denken dat de 
jaarwisseling voor de deur staat. Niets is 
minder waar. Wel is er een wisseling van de 
wacht binnen de wijkkerkenraad van 
Huizum-Oost. 
In december van het afgelopen jaar gaf Jant 
van der Weg-Laverman te kennen dat ze 
haar functie als voorzitter van de 
wijkkerkenraad wilde beëindigen. De vraag 
is dan wie het stokje wil overnemen. 
Meestal en ook toen, is dat een lastige 
situatie. Men kan stellen dat het vinden van 
bestuurders in het algemeen niet 
gemakkelijk is en dat geldt zeker ook voor 
kerkenraden. De mensen die functies 
uitoefenen, zijn meestal de zelfde; je komt 
elkaar dan ook vaak op verschillende 
plaatsen tegen. Voor mij was de vraag hoe 
lang het zou duren dat men zich herinnerde 
dat ondergetekende eerder voorzitter van 
een wijkkerkenraad was. Wel, het duurde 
niet lang. Als er dan (opnieuw) een beroep 
op je wordt gedaan, heb je wel een 
probleem.  
In de vroegere wijkgemeente Kurioskerkwijk 
ben ik met een korte onderbreking 15 jaar 
preses van de wijkkerkenraad geweest en 
had daarvoor al 10 jaar ervaring als 
wijkouderling opgedaan. Na de 
reorganisatie van onze PKN gemeente 
Leeuwarden-Huizum, waarbij de twee 
nieuwe wijkgemeentes Oost en West 
ontstonden, kreeg ik het gelukkig wat 
rustiger. Met mijn vrouw hebben we samen 
voor Oost gekozen en dat was een bewuste 

keus. Om voor de gemeenteleden die met ons 
dezelfde keus hebben gemaakt, een brug te 
slaan naar de nieuwe wijkgemeente, ben ik lid 
van het moderamen geworden. Daardoor ben ik 
vertrouwd geraakt met wat zich in de oude 
wijkgemeentes rond Dorpskerk en de Oase 
afspeelde. De keus om het stokje over te nemen 
was een principiële, ingegeven door twee 
argumenten. In de eerste plaats moet een 
wijkkerkenraad een preses hebben. In de tweede 
plaats is het goed dat iemand van ‘buiten’ dat 
doet. We hebben in onze wijkgemeente nu te 
maken met gemeenteleden die uit verschillende 
oude wijkgemeentes afkomstig zijn. Aan alle 
moet recht worden gedaan. Niet vergeten moet 
worden, dat het niet alleen geografisch een 
nieuwe wijkgemeente is, maar dat er ook rond de 
mensen een nieuwe wijkgemeente moet worden 
opgebouwd en vorm moet worden gegeven.  
Oud en nieuw dus. De herkenbaarheid moet 
blijven, want dat draagt bij aan het thuis voelen. 
Maar er moet ook naar de toekomst worden 
gekeken. Niet alle oude vormen en invullingen 
hoeven overboord gezet te worden. Dat geldt 
voor al de bloedgroepen en het zou te kort doen 
aan de herkenbaarheid en het genoemde thuis 
voelen. Het voorzichtig invoeren van iets nieuws 
hoeft daaraan geen afbreuk te doen. Bij ons geldt 
zeker niet: zo zijn (of waren) we het gewend en 
dus blijft het zo. We vormen een wijkgemeente 
voor niet alleen diegenen die van oudsher de 
Oase als kerk bezoeken, maar ook voor de 
nieuwe bezoekers die zich tot ons gemeente-zijn 
voelen aangetrokken.  
 
(vervolg op blz. 3) 
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Rondom de diensten 

13 maart, ds. W.M. le Cointre   Matth. 4: 1-11  De verzoekingen in de woestijn.  Thema: In de woestijn 
20 maart, ds. D.G. Posthuma Matth. 17: 1-9 De verheerlijking op de berg  Thema: Op de berg 
27 maart, ds. D.G. Posthuma Joh. 4: 5-26  De vrouw bij de bron   Thema: Bij de bron 
3 april, ds. W.M. le Cointre Joh. 9: 1-13    De genezing van de blinde man  Thema: In het voorbijgaan 

viering Schrift en Tafel 
10 april, ds. D.G. Posthuma  Joh. 11: 1-44  De opwekking van Lazarus  Thema: Bij het graf 
17 april, ds. J. van der Veen Matth. 21: 1-11 Palmpasen    Thema: Bij de stad 
 
en in de ‘Stille of Goede Week’ zijn er diensten op 
 
Witte Donderdag, 21 april, ds. D.G. Posthuma, 19.30 uur, viering Schrift en Tafel, 
Goede Vrijdag, 22 april, 19.30 uur, ds. D.G. Posthuma, m.m.v. de cantorij ‘Huizum-Oost’, 
Stille Zaterdag, 23 april, 19.30 uur, ds. W.M. le Cointre, m.m.v. de cantorij ‘Huizum-Oost’ en 
Paasmorgen 24 april, 09.30 uur, ds. D.G. Posthuma,  Joh. 20: 1-18 / Gen. 2: 4b-25 met als thema: In de tuin. 
Maar over Pasen wordt bericht in een volgend Wijkbericht. 

Welkom in deze dienst(en). 

Vroeger spraken de katholieken over de vastentijd en de 
protestanten over de lijdenstijd, maar tegenwoordig 
spreken we over de ‘veertigdagentijd’ als het gaat over de 
voorbereidingsperiode op het paasfeest. Van Aswoensdag 
t/m stille zaterdag (9 maart t/m 23 april) tel je inderdaad 
veertig dagen (de zondagen niet meegeteld). Een getal dat 
niet willekeurig gekozen is maar allerlei herinneringen 
oproept aan bijbelse verhalen, Denk maar aan de tocht van 
Israël door de woestijn op weg naar Kanaän, een veertig 
jaar durende leerervaring. In de leegte en de stilte van de 
woestijn werd het meest wezenlijke openbaar; Israël leerde 

Elke zondag is er kindernevendienst, dus kinderen zijn van 
harte welkom in de diensten. Geprobeerd wordt om tijdens 
de 40-dagentijd van de verwerkingen van de 
Kindernevendienst en de tafel met het liturgisch 
bloemschikken een geheel te maken. 
 
Op zondag 17 april is het Palmpasen. Tijdens Palmpasen 
worden er met de kinderen palmpasenstokken gemaakt. 

Wie zijn wij eigenlijk? 
 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een belangrijke 
gemeentevergadering. Op deze avond willen we stil staan bij 
de vraag: wie zijn wij als gemeente en wie of wat willen wij 
zijn?  
 
Programma 
Na een kort avondgebed (het is biddag voor gewas en arbeid) 
gaan we aan de slag met een boeiende werkvorm die ons 
helpt de eigenheid van deze gemeente op het spoor te 
komen. Wat zijn haar sterke kanten en waar kan aan gewerkt 
worden? 

Gemeente-avond, 9 maart 

Aan het eind van de avond krijgen we er als het goed is een 
idee van hoe deze nieuwe wijkgemeente er nu uit ziet en waar 
wij naar op weg willen. Dit is belangrijk om te bepalen waar we 
in deze gemeente de komende tijd onze energie in willen 
steken. 
 
Deze gemeente-avond is voorbereid door de werkgroep 
gemeente-opbouw die onlangs door de kerkenraad is 
ingesteld. 
 
Van harte uitgenodigd, dus: 
 
Woensdag 9 maart 
19.30 uur-22.00 uur 
in de Oase (Weideflora) 

daar God en zichzelf kennen. Ook Jezus trok zich voordat 
hij in het openbaar begon op te treden veertig dagen terug 
in de woestijn. 
Veertigdagentijd is dus een naam die oude wortels heeft en 
ze kan misschien ook ons helpen op het spoor te komen 
van wat wezenlijk is. ‘Woestijn’ zou voor ons kunnen zijn: 
proberen jezelf iets meer leeg te maken, zodat er tijd en 
ruimte ontstaat om je af te vragen wat het allerbelangrijkste 
voor je is, wat echte prioriteit voor je heeft.  
We gaan die 40 dagen in met op de zondag de volgende 
diensten: 

Dan wordt ook het verhaal van de intocht in Jeruzalem 
verteld en de symboliek uitgelegd. Ook wordt het 
palmpasenlied geoefend. Daarna gaan de kinderen in 
optocht door de kerk terwijl het palmpasenlied gezongen 
wordt.  
 
We hopen op een goede tijd, jong en oud. 
Douwe Posthuma 
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(vervolg van blz. 1) Oud en nieuw 
 
Als de wijkkerkenraad zich bijvoorbeeld bezig houdt met 
liturgische zaken, zoals de viering van het Heilig 
Avondmaal, is men zich ervan bewust dat veranderingen 
moeten wennen, welke dat ook zijn. Bestaande 
liturgische vormen zijn voor de ene groep herkenbaar en 
voor de andere groep nieuw. Daarom zullen wij zoveel 
mogelijk naar onze wijkgemeenteleden luisteren en hen 
er in betrekken. In dit verband noem ik de eerst volgende 
wijkavond van woensdag 9 maart. Dat het dan ook 
Biddag is, hoeft geen bezwaar te zijn, want we beginnen 
met een avondgebed. Komen dus! 

Een nieuwe voorzitter, zonder stokje, maar nu met een 
voorzittershamer. Ook die is soms nodig. Het karakteriseert 
ook een nieuw begin. Er is veel te doen. De afgelopen twee 
jaar is gebruikt om de uitgangspunten te bepalen. De 
uitwerking ervan is begonnen. Kan de wijkkerkenraad dat 
alleen doen? Zeker niet! We hebben u ook nodig met ideeën 
en soms met tegengas. Met elkaar willen we verder bouwen 
aan een mooie en bloeiende wijkgemeente, waar we ons 
allemaal thuis voelen. 
 
A.K. Damstra preses wijkkerkenraad 
 

Buber als bruggenbouwer 
Zo’n dertig mensen waren op 8 februari jongstleden in de 
Oase om te luisteren naar het verhaal van dr. Hans 
Schravesande over de Joodse denker Martin Buber*. Buber 
is veel bezig geweest met de vraag: wat betekent het om 
als mensen elkaar te ontmoeten en om als mens God te 
ontmoeten? 
 
De ruimte tussen... 
Ich und Du, Ik en jij of Gij, hoe kunnen die twee tot een echt 
gesprek, tot een dialoog komen? Buber zegt dan; dia-loog 
betekent letterlijk tussen-woord. Er is als het ware een 
tussen-ruimte tussen de één en de ander en in de ruimte 
weet je niet wat er gaat gebeuren. Daar ontstaat iets 
nieuws, daar kan Gods geest gaan waaien, daar wordt je 
allebei ook anders dan je daarvoor was. 
Om die tussenruimte, die waairuimte van de geest te 
kunnen betreden, daar heb je wel één ding voor nodig en 
dat is: vertrouwen. Vertrouwen op de werking van die Geest 
in die open ruimte waar je jezelf alleen aan over kunt geven 
als je jouw omsloten zelf een beetje loslaat. God is daar 
ergens in de tussenruimte, wachtend op een kans om iets 
nieuws te scheppen; iets goeds, iets heilzaams, iets waar je 
beter van wordt, meer mens, meer mede-mens, meer kind 
van God. 
Volgens Buber kunnen we ons ‘opgesloten ik’ loslaten en de 
waairuimte van de geest betreden, die open ruimte waar we 
van tevoren niet weten wat er zal gaan gebeuren.  

Ontmoeting tot stand brengen 
Tijdens de tweede helft van de avond kwam het gesprek op 
gang over de betekenis van Buber in de actualiteit. Martin 
Buber heeft op tal van terreinen geprobeerd de dialoog tot 
stand te brengen. 
Bijvoorbeeld tussen Joden en Palestijnen. Hij spande zich in 
voor onderlinge ontmoeting, uitwisseling en begrip. Dat werd 
en wordt hem met name in Israël door velen niet in dank 
afgenomen. Het heeft er volgens Hans Schravesande toe 
bijgedragen dat hij in Israël ondergewaardeerd is gebleven. 
Een ander terrein waarop Martin Buber verbinding gezocht 
heeft is tussen theologie en ecologie. Al in de dertiger jaren 
van de vorige eeuw sprak Buber over de mens, niet als 
rentmeester over de natuur, maar als partner van al het 
geschapene. 
Dat was toen en is nog een buitengewoon boeiende 
benadering van de relatie mens-natuur. Mens en natuur zijn 
volgens Buber op een evenwaardige manier met elkaar 
verbonden. Niet langer ‘heerst’ de mens over de natuur; zij 
hebben elkaar nodig. 
 
Actueel 
Buber heeft zich op tal van terreinen bewogen. Naast filosoof, 
was hij ook theoloog, pedagoog en psycholoog. Schravesande 
noemde Buber één van de laatste grote denkers die meerdere 
disciplines tegelijk beoefende. Niettemin blijft zijn denken nog 
steeds inspireren. Misschien moet je wel zeggen dat Buber 
boven alles een gelovig mens en mysticus was. Het geheim 
van de Geest van God, die altijd waait in de tussenruimte die 
er is tussen al wat leeft vormt nog steeds een actueel en 
intrigerend handvat om ons leven op deze aarde te begrijpen 
en te leven... 
 
*Wie de volledige tekst van de lezing van Hans Schravesande 
wil nalezen, kan een mailtje sturen aan: ds. Helmer le Cointre 
(hlecoin@tiscali.nl). 

 

Wanneer we dat doen en 
vertrouwen op de werking 
van Gods geest in mensen, 
gelovig of niet, in onze 
kinderen en kleinkinderen. 
Wat zou er dan niet allemaal 
kunnen gaan gebeuren? Dan 
zou de toekomst open 
kunnen gaan, mensen in 
beweging kunnen komen, 
bewogen door Gods Geest. 

 

www.kerkhuizumoost.nl 
In het vorige nummer van het wijkbericht schreef ik een 
stukje over de website. Ik vroeg u om eens op de website te 
kijken en eventueel een opmerking te plaatsen. Dat verzoek 
heeft geresulteerd in dat het aantal unieke bezoekers is 
gestegen van 141 naar 178 in februari. Er zijn een aantal 
reacties geplaatst. Maar het is nu niet zo dat je zegt dat onze 
website druk bezocht wordt. Inhoudelijk moet er ook nog het 
een en ander gebeuren. Maar daar gaan we mee bezig. 

Helmer le Cointre heeft een presentatie bijgewoond over kerk 
en Internet. Daarbij speelt social media ook een grote rol. 
Kunnen we straks twitteren over de preek? We zijn bezig om 
een avond te organiseren waarbij deze onderwerpen aan bod 
komen en waarbij ik ook zal laten zien hoe de website van de 
kerk in elkaar zit. Als datum hebben we alvast 11 mei geprikt. 
In het volgende nummer van Ruimte komen we hierop terug. 
 
Edwin van der Wal 


