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Oikocredit en Kerst 
Hebben Oikocredit en Kerst wat met elkaar te 
maken. Op het eerste gezicht niet, maar toch 
wel. 
 
Kerst is als een feest van Licht goed bij ons 
bekend. Licht door de komst van Jezus, een 
teken van hoop. We vieren dat met licht van 
kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk. 
Oikocredit is minder bekend. Het is een 
coöperatieve vereniging, welke geld leent van 
mensen, kerken enz. en dit weer uitleent aan 
arme mensen in ontwikkelingslanden. 
Voorwaarde is dat men een goed 
ondernemingsplan heeft en niet door een 
plaatselijke bank wordt gefinancierd. 
Oikocredit verleent dan een lening in de vorm 
van microkrediet. Voor deze arme mensen de 
mogelijkheid om in hun eigen onderhoud te 

Oikocredit en Sinterklaas 
Hebben Oikocredit en Sinterklaas wat met 
elkaar te maken. Op het eerste gezicht niet, 
maar toch wel. 
 
Sinterklaas is als cadeautjesgever bij ons 
goed bekend; Oikocredit minder. Dit is een 
coöperatieve vereniging, welke geld leent van 
mensen, kerken enz. en dit weer uitleent aan 
arme mensen in ontwikkelingslanden. 
Voorwaarde is dat men een goed 
ondernemingsplan heeft en niet door een 

plaatselijke bank wordt gefinancierd. Oikocredit 
verleent dan een lening in de vorm van 
microkrediet. Voor deze arme  mensen de 
mogelijkheid om in hun eigen onderhoud te 
voorzien en de kinderen naar school te kunnen 
sturen. Voor hen meer dan een  Sinterklaas 
cadeau!! 
Wilt u voor deze mensen de Sinterklaas zijn? 
Dat kan door een participatie Oikocredit            
( € 200,-) te kopen of aan een ander cadeau te 
geven, bijvoorbeeld een kleinkind. Of een 
lidmaatschap Oikocredit Nederland ( € 20,- per 

jaar). Hiermee wordt het werk van 
Oikocredit gesteund. 
 
Meer weten? Kijk op 
www.oikocredit.org  of bel met de 
Promotiegroep Oikocredit Fryslân, 
Pieter Kooistra tel. 058 2880038 
e.mail p.kooistra31@upcmail.nl 

voorzien, kinderen naar school te kunnen 
sturen enz.. Licht in hun toekomst! 
 
Wilt u  deze mensen ook in het Licht laten 
delen?. Dat kan door een participatie 
Oikocredit ( € 200,-) te kopen of aan een ander 
cadeau te geven, bijvoorbeeld een kleinkind. 
Of een lidmaatschap Oikocredit Nederland       
( € 20,- per jaar). Hiermee wordt het werk van 
Oikocredit gesteund. Giften aan Oikocredit zijn 
fiscaal aftrekbaar. 
 
Meer weten? Kijk op www.oikocredit.nl of bel 
met het Promotieteam Oikocredit Fryslân, 
Pieter Kooistra tel. 058 2880038 e.mail 
p.kooistra31@upcmail.nl  of kijk op  
www.oikocredit.org 

 

Adventslied 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is.  
  
Uw Sion strooit U palmen 
en meien voor uw voet, 
en ik breng U in psalmen 
mijn jubelende groet. 
Mijn hart zal openspringen 
gelijk ontluikend groen, 
ik wil uw naam lofzingen 
zoveel mijn lied kan doen.  
 
Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 

Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf. 
 
Uit: Liedboek voor de kerken, gezang 117 
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Redactioneel 
 
Drukke tijd voor de redactie: 
het adventsnummer, want 
als deze op de mat valt, zijn 
de voorbereidingen voor het 
Kerstnummer al in volle 
gang. Advent is dan ook de 
periode dat we ons 
voorbereiden op het 
kerstfeest. In dit nummer 
aandacht daarvoor, maar 
ook een tweetal berichten uit 
de kerkenraad. Daarnaast 
een oproep om onze website 
te versterken, zodat deze 
wat meer gaat leven. Veel 
leesplezier en een goede 
voorbereiding voor Kerst 
toegewenst. 
 
De redactie 

november 2011 
jaargang 2, nummer 2 

 

 

Ruimte Wijkbericht van de Protestantse 
Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost) 

Overleg wijken Oost en West 
Op 10 oktober vond in klein verband overleg 
plaats tussen de wijken Oost en West. Aanwezig 
waren de voorzitters en de scriba’s van de beide 
wijkkerkenraden, alsmede de voorzitter van de 
Algemene kerkenraad. 
 
Beide wijkkerkenraden van de PKN Gemeente 
Leeuwarden-Huizum hebben aan de nieuwe 
voorzitter van de AK laten weten van harte 
bereid te zijn om een nieuwe start te maken met 
als vertrekpunt de huidige status-quo.  
Er is echter bij Oost nog iets dat zij graag 
uitgesproken willen hebben in dit gesprek met 
West, willen zij het ook kunnen waar maken om 
alleen nog maar vooruit te zien. 
 
Oost verwoordt dit gevoelen zo: 
In het schrijven van West van 7 april 2010 aan 
de AK wordt het standpunt van West over een 
mogelijke ontwikkeling over gebouwen en 
menskracht gelardeerd met scherpe zinsneden 
en stellingnames. Het gaat met name over een 
gegarandeerde formatie tot 2025 voor een 
predikant van het confessioneel-evangelisch 
profiel en het niet samen willen gebruiken van 
één kerkgebouw door de beide wijkgemeenten. 
Om aan de door de voorzitter van de AK 
gewenste samenwerking mee te kunnen werken, 
wil Oost graag weten of deze opstelling nog leeft 
in West. Immers, als dit nog steeds het 
uitgangspunt van West zou zijn, dan zou er voor 
Oost, indien de tegenvallende financiën de 
sluiting van een kerkgebouw in 2015 
onvermijdelijk maakt (wat overigens niemand 
hoopt), geen perspectief meer zijn. 
 
Na een open uitwisseling van argumenten 
verwoordt West het zo: 
De genoemde brief is geschreven in een tijd, dat 
er volstrekte onduidelijkheid was over wat er zou 
gaan gebeuren. Zeker met de kennis van nu, is 
de toon van dit schrijven in een aantal passages 
als onjuist en ongewenst te beschouwen. Deze 
hebben mensen zeer gedaan; dat is niet de 
opzet geweest en dat spijt West. Daarbij heeft 
West zich niet gerealiseerd, dat dit schrijven niet 
alleen in de AK, maar ook in de wijkkerkenraad 
Oost aan de orde zou komen. De intentie van 

dat schrijven is geweest om binnen de AK de 
eigen positie te verdedigen en achteraf gezien, 
had dit anders gemoeten.  
Van harte ondersteunt West de nieuwe lijn van 
de voorzitter van de AK om als de twee 
wijkgemeenten (ieder met hun eigen identiteit) 
van de ene PKN Gemeente Leeuwarden-Huizum 
bij wijkoverstijgende zaken of projecten 
eendrachtig op te trekken en er zo gezamenlijk 
aan te werken dat gemeenteleden het fijn vinden 
om deel uit te maken  van deze kerk. 
 
Oost accepteert deze uitleg volkomen en 
beschouwt de genoemde passages als niet 
geschreven: zand er over, de lei is schoon! 
 
Voorzitter P.R. Beintema is blij met de uitspraken 
van Oost en West, waarmee er ruimte is 
gekomen voor een nieuw begin. Hij realiseert 
zich al te goed, dat onze gezamenlijke intentie 
om er iets van te maken in Huizum, uitgedragen 
moet worden. Om te beginnen naar de beide 
wijkkerkenraden en de AK, maar vooral ook naar 
de gemeenteleden van Oost en West. Het zal 
helpen, wanneer onze woorden vergezeld gaan 
met daden in de vorm van nieuw beleid. Een 
gezamenlijk aanbod voor doelgroepen van beide 
wijken samen, zou bandversterkend kunnen 
werken. Hij is voornemens om dit in de AK nader 
uit te werken en van daar uit zal de medewerking 
van de beide wijkkerkenraden en hun 
gemeenteleden gevraagd worden. 
 
Oost en West betuigen hun bijval bij deze 
opmerking van de voorzitter en denken, dat 
hiermee zeker op termijn, het negatieve denken 
dat sommige gemeenteleden menen te moeten 
etaleren, kan worden omgebogen in 
enthousiasme. 
Afgesproken wordt om bijzondere aandacht te 
geven aan het bestrijden van negatieve 
opmerkingen over of jegens de ander en van 
opmerkingen die getuigen van het niet 
accepteren van de ander. We zullen dit gaan 
doen vanuit het standpunt dat wij in de ene PKN 
Gemeente Leeuwarden-Huizum. samen één zijn 
in de Heer en onze blijheid om het kennen van 
het evangelie willen uiten in het werk van (zo 
lang mogelijk) twee wijkgemeenten. Ook een 
gezamenlijke eredienst zou hiervoor een goede 
aanzet kunnen geven. 
De gedachte van voorzitter Beintema om - zo dit 
gewenst wordt - toe te staan dat er ruimte komt 
voor ad hoc bijeenkomsten in onze gemeente 
anders dan van de nu gekozen hoofdprofielen 
van de beide wijken, vindt bijval. 
 
Ate Damstra, voorzitter kerkenraad 
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  Laatste zondag kerkelijk jaar 
zondag 20 november, 09.30 uur: ds. D.G. Posthuma. In de dienst van 20 november noemen we de namen van gemeenteleden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. We ontsteken lichten aan de Paaskaars, in het vertrouwen dat het licht van Gods trouw sterker is 
dan het donker van onze harten en sterker is dan de dood. In deze dienst begeleidt Arjen Nauta ons op de piano (of orgel). Na afloop 
van de dienst is er koffiedrinken en is er ook ruimte en een stand van Amnesty International. 
 
De diensten rond Advent 
27 november 1e advent 09.30 uur ds. W.M. le Cointre, m.m.v. cantorij ‘Huizum-Oost’ 
4 december 2e advent 10.00 uur ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel 
11 december 3e advent 09.30 uur ds. W.M. le Cointre 
18 december 4e advent 09.30 uur ds. D.G. Posthuma, en stand Amnesty International. 
 
Na elke viering is er koffiedrinken, maar bij de dienst op 2e advent beginnen we in ontmoeting met koffie, vanaf 09.30 uur. 
In elke adventsdienst is er ook kindernevendienst. Er is een mooi project, ‘Op zoek naar de Koning’ en we hopen ook meer kinderen 
deze zondagen te zien. 
 
De lezingen en thema’s in deze periode zijn: 
1e advent: Rechters 5, Debora 
2e advent: Rechters 9: 7-15, De bomenkoning 
3e advent: Rechters 13, De engel van God 
4e advent: Lucas 1: 26-38, Nazaret 
 
De lezingen uit Rechters passen goed in de weken van advent. Het boek Rechters is een ‘overgangsboek’, waarin verteld wordt hoe 
in Israël de roep om een goede koning toenam. Een goede koning zal de mensen bewaren bij God, zo ontdekken we in de teksten. 
En die laatste adventszondag, Maria, de Aankondiging, de Annunciatie en vóór je zie je prachtige schilderijen, een ‘engel’ en een 
jonge vrouw en je hoort woorden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten/vieringen: 
Erasmushiem, vrijdag 16 december, 14.30 uur 
Aldlânstate, donderdag 22 december, 15.30 uur 
 
Welkom in deze diensten. 

Rondom de diensten 

Adventszondagen Kindernevendienst: “Op zoek naar de koning” 
In de adventstijd staan in de verhalen van de kindernevendienst 
drie wijzen centraal. Zij zijn op zoek naar een bijzondere koning. 
Wie is die bijzondere koning? Een mens die bij God hoort, die in 
zijn woorden en daden laat zien dat God naar mensen omziet. 
Evenals vorig jaar zullen we elke zondag in de kerk de gemeente 
samen met de aanwezige kinderen meenemen in deze zoektocht. 
Daarmee voelen we met elkaar de verbinding op weg naar het 

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: ‘Op zoek naar de Koning´. Het thema sluit aan bij het 
adventsproject. Samen met wijzen gaan we op zoek. Maar wat is 
een goede Koning? En waar is Hij te vinden? Zullen we de goede 
Koning wel vinden? 

 

koningskind in Bethlehem. 
Dit betekent voor de komende zondagen het volgende: 
Zondag  20 november is er geen kindernevendienst. 
Vanaf zondag 27 november, 1e adventszondag is er elke 
adventszondag kindernevendienst. 
Er is oppas op zondag 4 december. 

De dienst wordt geleid door Anja Bakker. Jongeren van de 
Jeugdkerk en de leiding van de kindernevendienst werken mee 
aan deze dienst. De muzikale begeleiding is in handen van 
Olchert Clevering en het orkest van Huizum-Oost. Na afloop is 
er warme chocolade melk. Iedereen van harte welkom! 

‘Maria, met je de Heer 
gezegend 

de vrucht van je schoot 
Jezus 

dé Langverwachte 
Davidszoon Koningszoon 

voor altijd 
vanwege de Allerhoogste. 

Vervulling van Belofte 
vrucht van de Geest 

onmogelijk, ongehoord? 
Een wereld omgekeerd 

open op God 
mij geschiede 

naar dit Woord!’ 
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Gezocht: iemand met Word-ervaring 
Enkele nummers geleden heb ik al eens wat geschreven over 
onze website. Ik heb toen een oproep gedaan om de website te 
bezoeken. Er is zeker gehoor aan gegeven, maar daarna zakten 
de bezoekcijfers naar het normale niveau. Hoe kan dat nou? Er 
moet natuurlijk wel wat te lezen zijn. Er staat genoeg op, na 1 
keer lezen ken je de informatie wel. Er komen niet zo veel 
nieuwe artikelen bij. Alleen de kerkdiensten worden nog wel 
bijgehouden. De website moet nodig geactualiseerd worden en 
een meer centrale plek innemen binnen onze wijk. Het liefst een 
paar keer per week een nieuw stukje erop, zodat als je naar 
www.kerkhuizumoost.nl gaat, er altijd iets nieuws te lezen is. 
We hebben daarom een plan gemaakt om een redactie in te 
stellen van 3 a 4 mensen die 1 week per maand verantwoordelijk 
zijn voor het actualiseren van de website. Deze mensen moeten 
vanuit de gemeente/Geandewei/Ruimte/kerkenraad gevoed 
worden met informatie die op de website gezet kan worden. Op 

Vanuit de AK – vergadering op 24 oktober 

2011 In deze vergadering is veel tijd besteed aan de financiële 
aspecten van onze gemeente. De jaarrekening 2010 is 
besproken en vastgesteld en zal in verkorte vorm worden 
gepubliceerd op de website van de beide wijken. De begroting 
2012 is voorlopig vastgesteld. Deze zal ook op de websites 
worden gepubliceerd en daarnaast met het verzoek om 
commentaar worden gezonden naar de beide wijkkerkenraden; 
aan hen kunt u ook uw opmerkingen kwijt. Zoals gebruikelijk 
liggen de stukken met de bijbehorende subrekeningen op het 
kerkelijk bureau voor eenieder ter inzage. Dat is een kwestie van 
even contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad of 
van de AK. 
De AK heeft echter vastgesteld, dat in de komende periode eerst 
aandacht geschonken moet worden aan het opstellen van de 
beleidsplannen voor de wijken ‘Oost’ en ‘West’. Na 
samenvoeging van die plannen kan de AK met de bovenwijkse 
actieplannen het beeld van alle activiteiten van onze gemeente 
completeren en dat vertalen in euro’s. Voorgenomen is, dat dit 
proces in het voorjaar van 2012 ruwweg gestalte gekregen moet 
hebben. Daarna moet in de tijd een verfijning gaan plaats  
vinden. Zo groeien we toe naar een situatie waarbij niet langer 
sprake is van een financieel beeld voor enige periode, gebaseerd 
op de cijfers van een vorige periode met een bepaalde toeslag, 
maar dat de concretisering van de plannen en activiteiten de 
basis vormen voor de cijfers. Dit proces zal stellig enige tijd 
vergen, maar we weten waar we naar toe willen! Het leidt 
uiteindelijk tot een meerjarenbegroting die de plannen van onze 

PKN-gemeente weerspiegelt. 
Verder is afgesproken dat in voorkomende situaties een overleg 
tussen de respectieve voorzitters en scriba’s van de 
wijkkerkenraden, kerkrentmeesters en AK het vertrekpunt zal zijn 
voor beleidszaken, die dan nader zullen worden uitgewerkt in de 
daarvoor in aanmerking komende gremia. 
Ten aanzien van de Dorpskerk & Voorhof is besloten dat de 
huidige gebruikers daar nog tot 1 juli 2012 hun gang kunnen 
gaan. In de tijd tot aan 1 juli 2012 zullen de Kerkrentmeesters 
trachten te komen tot een advies aan de AK voor de toekomst 
voor beide gebouwen. De gekozen oplossing bepaalt mee of de 
huidige gebruikers na die datum nog gebruik kunnen maken van 
die gebouwen (en zo ja, tegen welke condities) dan wel dat zij 
om moeten zien naar een ander onderkomen. De 
Kerkrentmeesters zullen hiertoe in de komende tijd met de 
wijkkerkenraden en de gebruikers gesprekken voeren over hun 
wensen en opvattingen, zodat er tot zo breed mogelijk gedragen 
advies aan de AK gekomen kan worden. 
Tenslotte is afgesproken dat aan de wijkkerkenraad ‘West’ 
gevraagd zal worden om na te denken of men ook gebruik wil 
maken van de in de wijk ‘Oost’ werkzame cantor-organist. 
Immers, binnenkort komt het nieuwe liedboek voor de kerk uit en 
als men bekend wil raken met nieuwe liederen, dan kan hulp van 
deze functionaris zeer welkom zijn. 
 
Ds. P.R. Beintema, voorzitter AK 

deze manier hopen we dat de website wat meer gaat leven. 
 
Daarom zijn we op zoek naar mensen die 1 week per maand een 
aantal uurtjes vrij kunnen maken om de website up-to-date te 
houden. Bij een groep van 4 mensen betekent dat dus dat je één 
keer per maand een week ‘dienst’ hebt. Als je om kunt gaan met 
Word is al voldoende; het systeem is heel eenvoudig bij te 
houden. Er is altijd technische ondersteuning mogelijk door mij 
en ik kan een kleine cursus verzorgen als daar behoefte aan is. 
Een uitgelezen kans om eens iets met het web te doen! 
Als u belangstelling heeft of u kent iemand die dat graag zou 
willen, neem dan contact op via redactie.huizumoost@gmail.com 
of bel me via 06 – 406 956 88. 
 
Edwin van der Wal 

Taizé-viering 
Op zondag, 20 november is er weer een Taizégebed in 
Leeuwarden. We beginnen om 19.00 uur. Het is in de Dorpskerk, 
Huizum Dorp 67. 
Na afloop is er koffie en thee in De Voorhof, het 
ontmoetingscentrum nabij De Dorpskerk. 

Gelukkig zijn er toch mogelijkheden gevonden dat er twee keer 
dit jaar de meditatiegroep bijeen komt. Er is gekeken naar wat 
wel mogelijk is! 

We willen elkaar heel graag ONT-MOETEN voor de Adventstijd 
en in de Stille week voor PASEN en wel op woensdag 23 
november 2011 en woensdag 4 april 2012. 

Het accent ligt op ONT-moeten. 

De meditatiegroep, Anne Stienstra 

Meditatiegroep 

 


