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Ruimte verschijnt 7 x per jaar. Voor 
actuele berichten verwijzen wij u naar 

de Geandewei. 

 

Gemeente-opbouw: hoe verder? 
 
Afgelopen jaar is een werkgroepje van 
gemeenteleden en pastores bezig geweest 
om zich te bezinnen op de opbouw van onze 
nieuwe gemeente van Huizum-Oost. 
U herinnert zich waarschijnlijk nog wel de 
enquête en de gemeente-avond die gewijd 
was aan de vraag: wie zijn wij eigenlijk? We 
gingen toen op zoek naar het eigen ‘karakter’ 
van deze gemeente. In het juli-nummer van 
RUIMTE hebben we de resultaten van deze 
enquête samengevat. De werkgroep heeft 
verder gewerkt en heeft in het najaar een 
rapport aan de kerkenraad gepresenteerd, 
waarin de situatie van onze gemeente wordt 
beschreven en tevens tien (10!) 
aanbevelingen worden gedaan. 
Hoe kunnen we de voorwaarden scheppen 
die er voor kunnen helpen zorgen dat er over 
tien jaar nog een levende gemeente in 
Huizum-Oost is? 
Dit rapport zal op de komende 
gemeentevergadering in maart nader worden 
toegelicht. Hier volgen alvast de tien 
aanbevelingen in het kort: 
 
1. zoek aansluiting  bij  de leef- en 
denkwereld van (jonge) mensen (leden en 
niet-leden) met wie de aansluiting verloren is 
gegaan; 
2. Speel in op de vergrijzing  van de 
gemeente; 
3. Bouw het kringwerk  verder uit en zoek 
naar een stadsbrede aanpak; 
4. Creëer een oppascentrale  van ouderen 
ten behoeve van jonge ouders; 
5. Breng meer variatie  aan in liturgische en 
muzikale vormen en tijden van samenkomst; 
6. Schep meer mogelijkheden voor 
ontmoeting  en gesprek en oefen in 
gastvrijheid; 

7. Geef de Oase een opfrisbeurt;  
8. Geef alle vier de pastores een 
aandachtsgebied voor kerk en buurt ; 
9. Stel een taakgroep PR en communicatie  in; 
10. Vraag u af: hoe kan de organisatie  van de 
gemeente inspelen op de veranderde 
maatschappelijke werkelijkheid? 
 
Inmiddels heeft de kerkenraad al een aantal 
zaken opgepakt. Met name op punt 1,2 en 10 
is de kerkenraad zich aan het bezinnen. Wat 
betreft kerkmuziek: daar is een commissie mee 
aan de slag gegaan (zie elders in deze 
RUIMTE). Wat betreft de opfrisbeurt voor de 
Oase: daar gaan Kor Reitsma, Goff Spoelstra, 
Anne Frouk Hoogsteen en ondergetekende 
eens naar kijken: wat zijn de wensen en wat de 

Fedde Schurer : Immanuel. Jesaja 7: 14 

Al kringt de fijan yn ús lân en kin we`m net wearstean 
  al moat ús folk yn moart en brân illindich ûnder gean 
  Jesaja seit: hâld lykwols moed yn bange need en striid 
  want nei dit jier fan leed en bloed komt strak in oare tiid. 
 
  In jonge frou yn Israël wurdt swier en krijt in soan 
  hja neamt him bliid “Immanuël” en sjocht him glimkjend oan. 
  Dy namme is in tsûgenis hja hopet en betrout 
  dat God dochs altyd mei ús is en ús in takomst jout. 
 

Al bin de tiden noch sa wreed it is dochs net te let 
yn Israël het Gods profeet it bern ta teken set. 
En seit ús God syn bystân oan dan slacht gjin ramp ús del: 
In frou wurdt swier en krijt in soan hy hjit Immanuël. 

 
Dizze fryske dichter betinke wy yn dizze moanne, hy hat swoarge 
dat de fryske taal brûkt wurde mei yn eltse iepenbiere romte. 

 
  Janny Fokkema. 
 

mogelijkheden? We willen niet alleen 
het aanzien (‘verf mij!’) maar ook de 
akoestiek van de kerkzaal met 
eenvoudige middelen proberen te 
verbeteren. Hebt u ideeën? Geef ze 
gerust door aan één van ons! 
Zo werken we stap voor stap verder 
aan een aantrekkelijke en levende 
gemeente in Leeuwarden Huizum-
Oost 
 
Ds. Helmer le Cointre 
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Redactioneel 
 
Beste lezer, 
 
Dit is het laatste nummer van 
2011. Op naar 2012. Heeft u 
ideeën of suggesties voor 
Ruimte. Via de redactie-
email 
redactie.huizumoost@gmail.
com zijn die welkom of zie 
anders de colofon voor 
andere reactie-
mogelijkheden. 
 
In dit Kerstnummer o.a. 
aandacht voor Kerst, verslag 
van de werkgroep 
kerkmuziek en in navolging 
van het succes dit jaar, 
volgend jaar weer een 
Running Dinner. 
Namens de redactie 
prettige Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar! 
 
De redactie 

december  2011 
jaargang 2, nummer 3 

 

 

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

Uit de doeken doen. 
'Ze wikkelde hem in een doek' 
Dat staat er van het kerstkind. Waarom staat 
dat er eigenlijk? 
 
De doek van Maria moet ons toch veel meer te 
zeggen hebben dan dat het enkel een normale 
babyverzorging was. 
Als je ooit in een synagoge bent geweest, of als 
je een joodse eredienst hebt gezien dan weet je 
dat het hoogtepunt van een viering het 
voorlezen is uit de Schrift, de Thora-rol. 
Deze rol wordt uit een speciale kast, een 'ark' 
gehaald en dan is die rol bekleed met doeken. 
Het Woord is bekleed met doeken, om te 
worden beschermd, om te worden verzorgd, om 
aan te geven hoe kostbaar die rol, dat Woord is. 
 
Jezus is mens geworden en in Hem klinkt het 
Woord van God. 
Hij komt in ons midden wonen. 
Het kind in de kribbe ligt nadrukkelijk 'in doeken' 
om te laten zien dat het kostbaar is want Hij is 
het Woord van God en daarom moet je het 
beschermen en verzorgen.   
Wat in doeken is gewikkeld, dat is kostbaar. 
 
De doek aan het begin van het Lukas-evangelie 
wijst wellicht ook al vooruit naar het einde. Toen 
Hij van het kruis werd genomen werd Hij in 
doeken gewonden en zo werd Hij in zijn graf 
gelegd.  In het graf van een Jozef. 
En Maria, ging samen met een andere Maria op 
zoek naar die doeken omdat ze Jezus nog 
wilden zalven. Maar zij zagen het lichaam niet.  
En toen Petrus bij het graf kwam, bukte hij zich 
voorover en zag ‘alleen de linnen doeken 
liggen’. Langzaam maar zeker werd toen het 
wonder 'uit de doeken' gedaan.  
 
 Ja, de doek waarmee Maria haar pasgeboren 
kind inwikkelde, waarmee zij bescherming wilde 
geven, die doek is een stille getuige van een 
wonder dat te groot is om te begrijpen. 
Het kwetsbare van God is in ons midden 
gekomen en het vraagt om op handen te 
worden gedragen.  
Is dat wel te zien aan wat we doen en zeggen? 
Een pasgeboren kind moet worden verzorgd.  
Het moet op handen worden gedragen. 
Het heeft bescherming nodig en daarom wordt 
het gewikkeld in doeken. 
God heeft ons nodig. 
Het kind is zo kwetsbaar, vol van mogelijkheden 
maar dat moet allemaal nog komen. 
Nu zijn enkel die zorgende liefhebbende 
handen belangrijk die het in doeken willen 
wikkelen en beschermen. 

Zo zijn wij geroepen om overal waar God in deze 
wereld wordt geboren, om dat tere licht te 
verzorgen en te beschermen.  
Elk licht dat in het duister schijnt moeten wij 
koesteren, behoeden, bewaren voor uitgaan. 
Zachtjes op handen dragen zoals Maria dat 
deed. 
Ze nam haar hoofddoek af, want die lag voor het 
grijpen, en wikkelde Christus daarin. 
God werd/ wordt mens, in Jezus een kwetsbaar 
mens.  
De komst van Christus als Messiaanse Koning, 
als Zoon van David en Zoon van God is zo 
anders dan wij denken. Zo gewoon, zo 
kwetsbaar, want Hij wil geen God zijn zonder 
onze zorg en bescherming. Hij wil geen God zijn 
zonder ons. 
Dat geeft duidelijkheid dat je alleen kunt spreken 
van een God die kwam om te dienen door zelf te 
dienen, door zelf te verzorgen en te beschermen. 
Want juist in een naaste kun je Christus 
ontmoeten. 
Christus is gekomen in de gedaante van een 
kind, in die Kleine, die er voor en met de kleinen 
is. Gods macht, is de macht van de liefde. 
Niet in moeilijke boeken, niet in de natuur, niet in 
onszelf,  
maar in het Kind van Bethlehem ontdekken wij 
wie God is. 
Hij, Jezus, is de ster in de nacht van het 
menselijk bestaan, Gods gezicht naar ons toe, 
liefde tot door de dood heen. 
Alleen wie wil zorgen, koesteren en beschermen, 
die zal vinden. 
 
Allen mooie Kerstdagen toegewenst 
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre 
en Douwe Posthuma 
(kerkelijk werkers en predikanten) 
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  Rondom de diensten  
 
zaterdag 24 december 19.30 uur Anja Bakker, Kinderkerstfeest 
zondag 25 december 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, m.m.v. combo o.l.v. Arjen Nauta 
zaterdag 31 december 19.30 uur ds. Douwe Posthuma, oudjaarsviering 
zondag 1 januari 10.00 uur ds. Douwe Posthuma, een  ‘nieuwjaarsviering’.  
   Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 8 januari 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, kinderoppas en kindernevendienst 
zondag 15 januari 10.00 uur ds. Helmer le Cointre, dienst van Schrift en Tafel. 
   Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 22 januari 09.30 uur mw. ds. S.N. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum, kindernevendienst. 
zondag 29 januari 09.30 uur ds. R. Silvis, St. Annaparochie 
zondag 5 febr. 09.30 uur ds. Helmer le Cointre, kinderoppas en kindernevendienst 
zondag 12 febr. 09.30 uur mw. ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar 
zondag 19 febr. 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, kindernevendienst 
 
Daarbij: 
zondag 15 januari 19.00 uur Taizédienst in de Lutherse Kerk 
zondag 22 januari 17.00 uur vesper in de Dorpskerk 
zondag 19 februari 19.00 uur Taizédienst in de Lutherse Kerk 

 
Welkom in deze diensten 
 
Bijeenkomsten/vieringen: 
Aldlânstate, donderdag 22 december, 15.30 uur 
 
 

Rondom de diensten 

Running Dinner op vrijdag 10 februari 2012 
Vorig jaar hebben we voor het eerst een Running Dinner 
georganiseerd. Hierop hebben we veel positieve reacties 
gekregen zoals: 

- Je leert elkaar op een heel andere manier kennen 
- Als je elkaar nu tegenkomt in de kerk heb je direct een 

ander gesprek, er is werkelijke interesse 
- Samen eten is ook kerk zijn 
- Voor herhaling vatbaar! 

Daarom hebben we besloten om ook dit seizoen weer een 
Running Dinner  te organiseren. 
op vrijdag 10 februari 2012, aanvang 18.30 uur.  
 
Het Running Dinner wordt georganiseerd voor en door 
gemeenteleden. Het 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. 

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´. Samen met wijzen 
gaan we op zoek. Maar wat is een goede Koning? En waar is Hij 
te vinden? 
Ga je mee op zoek? 

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.1@kpnmail.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 en 
of u vervoer nodig hebt. 
 Na opgave krijgt u begin februari nadere informatie over waar u 
wordt verwacht/voor wie u gaat koken. 
Het Running Dinner is niet alleen bestemd voor gemeenteleden 
van Huizum-Oost. Ook parochianen van de Titus 
Brandsmaparochie afdeling Leeuwarden-Zuid Huizum zijn van 
harte welkom. 
 
Opgave is mogelijk tot 22 januari 2012.  
Namens de organisatie, Anja Bakker 

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. 
U/jij bent van harte welkom!  
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Kerkmuziek, waarom en hoe? 
 
Het onderstaande is een samenvatting van het rapport dat de 
werkgroep Kerkmuziek heeft aangeboden aan de wijkkerkenraad 
van Huizum-Oost. 

Binnen de zondagse viering en de liturgie  van onze 
wijkgemeente is kerkmuziek een wezenlijk onderdeel. Muziek 
zorgt voor verdieping van het geloofsleven van de gemeente. De 
werkgroep die hierover voor de wijkkerkenraad een rapport 
samenstelde kreeg ook vanuit de wijk ondersteuning voor dit 
gegeven. 

Allereerst draait het daarbij om kwaliteit . Immers: een 
eredienst vereist het beste dat er te bereiken valt. Daarnaast is 
variatie  een ander belangrijk kernwoord. 
  In de huidige praktijk van het gemeenteleven van de 
wijk krijgt kerkmuziek uitvoering in het begeleiden van de 
liederen door orgel en/of piano. Incidenteel is er ondersteuning 
van cantorij en/of orkest, vooral van belang voor het aanleren 
van nieuwe liederen. Uiteraard moet het element van nieuwe 
liederen ook aandacht krijgen in diensten zonder deze 
medewerking. In die diensten zal de organist deze taak op 
verschillende manieren moeten vervullen. 

Er wordt tot nu toe geen gebruik gemaakt van 
muziekgezelschappen  van ‘buiten’. Dit heeft te maken met het 
principiële standpunt, dat kerkmuziek een zaak van de gemeente 
zelf is en verweven is met de liturgie. Een enkele keer zou dat 
geen bezwaar zijn, maar dan wel in- en aangepast aan de 
betreffende dienst. Zo'n optreden moet geen (mini-)concert 
worden. 
 Cantorij  en orkest  bestaan in principe uit leden van de 
wijkgemeente, maar met name het orkest vindt een aanvulling in 
diverse leden van andere wijkgemeenten binnen (Groot-) 
Leeuwarden. De cantor-organist zorgt voor bewerkingen van 
passende muziekstukken voor cantorij en orkest op een daarbij 
passend nivo. Het samen werken aan de muzikale bijdrage in 
een eredienst zorgt ook voor een stukje gemeente-opbouw. 
Muziek creëert zo een bijzondere band tussen mensen, met 
name waar dit gebeurt in het kader van de liturgie. 
Aanbevelingen 
Na deze beschrijving van de hedendaagse situatie binnen onze 
wijkgemeente heeft de werkgroep in haar rapport een aantal 

aanbevelingen gedaan. 
 Allereerst is dat het gegeven dat er in een dergelijke 
opzet grote behoefte bestaat aan een cantor-organist , die de 
gemeente moet begeleiden in het proces van 
kwaliteitsbevordering. Denk daarbij ook aan het nieuwe Liedboek 
voor de Kerken, dat er staat aan te komen. De landelijke 
Protestantse Kerk legt op dit punt steeds de nadruk. Orkest en 
cantorij zijn daarbij van wezenlijk belang en zullen in deze 
procesbegeleiding een belangrijke rol moeten spelen. Dat 
betekent dat bij een cantor-organist bijzondere eigenschappen 
zijn vereist voor wat betreft inspiratie, communicatie en 
componeren. 

Een ander punt dat opmerkzaamheid vraagt, is de 
aandacht voor de nieuwe generatie , zowel kinderen als oudere 
jeugd en jong-volwassenen, ook in de muzieksoorten waarvoor 
gekozen wordt. 

Bij de keuze van liederen zal erop gelet moeten worden, 
dat er in een dienst niet meer dan één, hoogstens twee nieuwe 
liederen  worden gezongen, waarbij organist/pianist, cantorij of 
orkest hun rol kunnen spelen. Ook kan er meer aandacht zijn 
voor gezongen onderdelen van de eredienst, zoals het 
tafelgebed bij avondmaalsvieringen, de geloofsbelijdenis e.a. 
Daarbij moeten de Friese  liedbundels niet worden vergeten, als 
daar zijn het huidige en toekomstige Lieteboek foar de Tsjerken, 
Tuskentiden, Wylde Goes (Taizéliederen met Engelse, Friese en 
Nederlandse teksten) en Tusken rein en sinne (moderne 
kinderliederen). 

Voor wat betreft cantorij  en orkest  kan er gedacht 
worden aan wijkoverstijgend werken. Met name voor de cantorij 
zou dit van groot belang zijn. De komst van het nieuwe 
Liedboek  kan leiden tot speciale zangmiddagen. Op dergelijke 
middagen kunnen ook oudere liederen gezongen worden die niet 
(meer) in bundels zijn te vinden. De cantor-organist kan bij deze 
wijkoverstijgende evenementen, evenals bij andere als Vesper- 
en Taizévieringen een rol spelen. 

Een andere suggestie was om regelmatig 
koffieconcerten  voor de wijk Aldlân e.o. te organiseren. Deze 
concerten hebben nog niet een grote prioriteit bij de werkgroep 
en bij de gemeenteleden die reageerden. Daarbij wordt gewezen 
op de vele mogelijkheden in de binnenstad, hoewel ook de 
Dorpskerk een geschikte locatie voor dergelijke concerten zou 
kunnen zijn. 

De werkgroep heeft haar rapport bij de wijkkerkenraad 
neergelegd, die het heeft goedgekeurd. Nu moet dus aan de 
uitwerking ervan gewerkt worden. 

 
Namens de werkgroep Kerkmuziek, Jant van der Weg 

Bijbelse ontmoetingen: Bibliodrama 
 De verhalen uit de bijbel bieden tal van kansen om je met een 
bijbelse figuur te identificeren. In wie herken jij je vandaag het 
meest? En: wat doet het met je om in het verhaal jezelf, de ander 
en God te ontmoeten? 
In drie avonden bibliodrama gaan we aan de slag met 
bijbelverhalen die dit voorjaar op het leesrooster staan. 
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 24 januari, 7 februari en 21 februari  
Tijd: 19.30-22.00 uur  

Plaats: Sacristie van de Grote Kerk (Bredeplaats) 
Kosten: geen 
Leiding: ds. Helmer le Cointre 
Opgave graag vooraf via helmerlecointre@gmail.com of 058-
2675825 
 

 

 


