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Redactioneel 
 
Om vier uur is het al donker 
vandaag. In de adventstijd 
mogen we gelukkig elke 
zondag weer een kaars extra 
aansteken. Onderweg naar 
Kerst, de geboorte van 
Jezus. Als deze Kerstruimte 
in uw bus valt, is het al bijna 
zover. Wij hopen dat dit 
nummer ook het Licht in uw 
huis brengt. Prettige 
Kerstdagen en alvast een 
goed 2013. 
 
de redactie 

        
 
 
 
 
 

december 2012 
jaargang 3, nummer 3 

 

 

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

De schemering voorbij 
Dat er licht is. Elke morgen weer. Dat een 
mens dat kan zien en ontvangen, daarover kan 
hij soms tot de eeuwige zingen: 
 soms breekt uw licht 
 in mensen door 
 onstuitbaar 
 
 zoals een kind 
 geboren wordt. 

(Huub Oosterhuis) 
 
Soms breekt het licht door. Onverwacht. Het 
leven licht op. Het is goed om er te zijn. Op die 
momenten is het lijden opgeschort. Het 
bestaan is draaglijk. Het zicht helder. Het leven 
minder zwaar. Het oog ziet meer dan het 
gewone. We vertellen het in dromen en 
vergezichten. Het wordt binnen allerlei 
kunstvormen en geloofsuitingen verbeeld. Het 
ons overstijgende, het tot verwondering 
wekkende licht. Als een lamp voor onze 
voeten. Als een draagbaar verhaal. Als een 
zoektocht waarin zin en betekenis van mijn zijn 
oplichten. Ik ben er en ik mag er zijn. 

Kind ons geboren, 
zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, 
Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede 

(Huub Oosterhuis) 

en Maria, de moeder, zingt: 
 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig rijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is, geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft, overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid. 

(Lukas 1: 46-55) 
 
Allen mooie Kerstdagen toegewenst. 
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre en 
Douwe Posthuma 
(kerkelijk werkers en predikanten) 

Geloven in Leeuwarden werkt 
In september brachten we met een kleine 
redactie uit Huizum (Hans Willems) en 
Leeuwarden (Harmien Kazimier en 
ondergetekende) voor het eerst een 
toerustingsgids uit in een nieuw jasje, als 
krant: Geloven in Leeuwarden, met 
bijbehorende website. De bedoeling van deze 
uitgave was om alle inspirerende activiteiten 
die in heel Leeuwarden (inclusief Goutum en 
Lekkum) worden georganiseerd, bij een breed 
publiek bekend te maken. Leuk om te 
vermelden is dat de krant werd opgemaakt 
door studenten van Friesland College, zodat 
ook met deze opleiding intensief contact was 
over de krant. 
 

andere delen van de stad, gewoon omdat het hen 
interesseert. Zo gaan mensen uit Lekkum op 
bezoek in Camminghaburen, uit Huizum in Bilgaard 
en uit Leeuwarden in Goutum en vice-versa. Zo leer 
je ook eens medegelovigen uit andere 
wijkgemeenten kennen en kun je delen in elkaars 
inspiratie. 
 
Missionaire uitstraling 

We zijn blij dat de komende (voorjaars)editie van de 
krant een bredere verspreiding zal krijgen dan de 
eerste. In ieder geval in Huizum en in Leeuwarden 
zal de krant, tegelijk met de actie Kerkbalans, op 
alle Protestantse adressen worden bezorgd. 
Daarnaast zorgen wij ook weer voor verspreiding 
op publieke locaties en wordt de bijbehorende 
website actueel gehouden. 
Ook de voorjaarseditie wordt weer opgemaakt door 
studenten van het leerbedrijf ‘Jonge Helden’ van 
Friesland College. Als je de krant bekijkt, zul je tot 
de conclusie komen: er gebeuren een heleboel 
inspirerende dingen in Leeuwarden en omstreken! 
Ds. Helmer le Cointre 

Kruisbestuiving 
De krant moest een visitekaartje worden voor Protestants Leeuwarden. Hij was 
dan ook te vinden op publieke locaties, zoals wijkcentra, gezondheidscentra en 
theaters. Hoewel de verspreiding van de eerste editie in de kerk niet optimaal was 
(alleen in kerkgebouwen, terwijl hij juist voor daarbuiten bedoeld was), blijkt de 
krant wel z’n werk te doen. Er zijn mensen die deelnemen aan activiteiten in 
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Rondom de diensten 

Kerkdiensten 

maandag 24 dec. 19.30 uur Anja Bakker, Kinderkerstfeestviering 
dinsdag 25 dec. 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, m.m.v. cantorij o.l.v. Olchert Clevering 
zondag 30 dec. 09.30 uur ds. Douwe Posthuma 
dinsdag 1 jan. 10.00 uur ds. Douwe Posthuma, een  ‘nieuwjaarsviering’. Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 6 jan. 09.30 uur ds. Helmer le Cointre 
zondag 13 jan. 10.00 uur ds. Douwe Posthuma, dienst van Schrift en Tafel. Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 20 jan. 09.30 uur ds. J.C. Overeem, Stiens 
zondag 3 febr. 09.30 uur ds. Helmer le Cointre 
zondag 10 febr. 09.30 uur ds. C.G. Waringa, Joure 
zondag 17 febr. 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, 1e zondag 40-dagentijd 
 

Daarbij 

zondag 13  jan. 19.00 uur Taizédienst in de Lutherse Kerk 
zondag 17 febr. 19.00 uur Taizédienst in de Lutherse Kerk 
 

Meditatiegroep Oase 
Meditatieavond aan het begin van de veertigdagentijd op woensdag 13 februari met het thema: ‘Overgang naar het geheim van het 
leven.’ 
U bent van harte welkom op deze woensdagavond van 19.30 - 20.45 uur in het stiltecentrum in de Oase, Weideflora 142, Leeuwarden. 
 

Welkom in deze diensten. 

Kinderkerstnachtdienst 2012 
Er staat iets te gebeuren……….. 

 
Wat dat is? 

Dat gaan we samen ontdekken. 
 

Waar? In de Oase. 
Wanneer? Maandag 24 december 2012 

 om 19.30 uur. 
 

Medewerking: 
De Jeugdraad en de Kindernevendienst. 

Muzikale begeleiding: Piet Koek 
 

Na afloop is er warme chocolademelk. 

 

 

 
 

20 december: Kerstwandeling door onze wijk 
Op donderdagavond 20 december wordt er samen met de Willem 
Alexanderschool een Kerstwandeling gehouden door de wijk. Het 
vertrekpunt is de Oase. We eindigen in de Willem Alexanderschool. 
Onderweg zien we steeds kleine kersttoneelstukjes die worden  
uitgebeeld door leerlingen van groep 8 en een leerkracht en soms 
ook gemeenteleden van de Oase. Een zevental gemeenteleden 
heeft daarvoor hun garage beschikbaar gesteld. 
De wandeling is bedoeld voor gemeenteleden van Huizum - Oost en 
leerlingen en ouders van de Willem Alexanderschool. Tussen 18.00 
uur en 19.30 uur kan er gestart worden in de Oase. We wandelen 
samen door het kerstverhaal heen, achter de sterren aan, op zoek 
naar Jezus. 
Het wordt heel bijzonder! U bent van harte uitgenodigd om mee te 
doen! 

Voor vragen kunt u terecht bij: 
 
Helma Feenstra tel. 058-2661705 
e-mailadres: dhfeenstra@kpnplanet.nl 
 
Sjoerd Wendelaar Bonga tel. 058-2880707 
e-mailadres: sjoerdewb@hotmail.com 
 
Anja Bakker tel. 058-2671016 
e-mailadres: ajbakkerschuurman@gmail.com 
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Start Actie Kerkbalans 2013 
Zoals reeds eerder in Geandewei is 
meegedeeld, heeft de extra collecte in de 
Oogstdienst inclusief overschrijvingen, het 
mooie bedrag van € 5.000,00 opgebracht. 
Dit heeft het tekort op de huidige Actie 
Kerkbalans 2012 beperkt tot € 10.000,00. 
 
  

 
Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. En, 
hoewel de kerk het hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons 
bestaan vormt, lijkt dat nu nog meer dan anders het geval. Juist in 
dit donkere seizoen ontmoeten we elkaar in de vieringen rondom 
kerstmis, in onze helder verlichte en sfeervol gedecoreerde 
kerkgebouwen, vaak nog met veel meer familie, vrienden en 
bekenden dan in de reguliere eredienst. 
 
De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We 
vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke 
kerkenwerk voor het jaar 2013. De actie heeft als thema “wat is de 
Kerk u (/jou/mij) waard?” We vragen u op de 

man/vrouw/meisje/jongen af om over die vraag na te willen denken. 
Want de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen 
om zijn eigen redenen. 

De vraag “wat is de kerk mij waard” kan ook worden omgekeerd, 
en luidt dan: ”wat kan ik voor de kerk betekenen?” Misschien 

een brutale vraag maar we durven hem tóch te stellen. Want u 
kunt veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de 
eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke 
kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met 
handen en hoofd.  
En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! 
Zodat onze kerk van waarde kan blijven, voor ons allemaal, voor 
onze omgeving, nu en in de toekomst. 
 
het college van kerkrentmeesters 

 

Februari: Project Tien woorden: Breekbare relaties 

Themadienst: ‘Niet echt-breken?’ 
Deze themadienst rond het zevende van de tien woorden wordt 
mee voorbereid door de gespreksgroep jong-volwassenen. 
Datum: zondag 3 februari 
Tijd: 9.30 uur 
Plaats: De Oase 
Info: www.kerkhuizumoost.nl 
 

Film en gesprek: Liefdeswinter 
Voor Gülsah Dogan zijn haar oom Cemal en tante Emine het 
toonbeeld van de ideale liefde. Ondanks zijn hoge leeftijd gaat 
Cemal dagelijks langs bij zijn vrouw, die in een verzorgingstehuis 
verblijft. En ondanks haar vergevorderde Alzheimer glimt zijn vrouw 
als hij in de buurt is. 
Dogan vraagt zich af hoe zo'n liefde ontstaat en vooral: hoe de 
liefde zolang stand weet te houden. Gaandeweg Dogans zoektocht 
verschijnen er steeds meer barstjes in het rooskleurige beeld dat zij 
van haar oom en tante had. Liefdeswinter ontving in 2011 de prijs 
voor de beste Europese televisieproductie over diversiteit in 
Europa. 
Datum: zondag 10 februari 
Tijd: 15 - 17 uur 
Plaats: De Schakel 
Info: www.geloveninleeuwarden.nl 

Thema-avond: liefde die blijft? 
Waarom maken geliefden ruzie? Wat maakt een relatie goed en 
hoe hou je het goed met elkaar? Deze avond verkennen we de 
wijsheid die op het gebied van relaties wordt doorgegeven door 
de Amerikaans-joodse filosoof Jacob Needleman. Aan de 
vooravond van Valentijnsdag lezen en bespreken we enkele 
kernteksten en wisselen onderling ervaringen uit. 
Datum: 13 februari 
Tijd: 20 uur 
Plaats: De Oase, Weideflora 142 
Aanmelding en info: Tel. 058-2675825 of e-mail. 
helmerlecointre@gmail.com 
Leiding: Ds. Helmer le Cointre 
www.geloveninleeuwarden.nl 

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 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 
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Colofon 
Redactie Ruimte 

p/a De Pelsweg 10 
8934 CC Leeuwarden 

 
Uiterste inleverdatum voor het 

volgende nummer: 
25 januari 2013 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 
Pastoraal team 

 
Ds. Douwe Posthuma 

Ademastrjitte 31 
9251 RB Burgum 
Tel. 0511-472554 

d.g.posthuma@zonnet.nl 
 

Ds. Helmer le Cointre 
Taniaburg 47 

8926 LW Leeuwarden 
Tel. 2675825 

helmerlecointre@gmail.com 
 

Anja Bakker 
Hanenburg 13 

8926 KT Leeuwarden 
Tel. 2671016 

 
Corry Tigchelaar 

Stroek 9 
8731 BX Wommels 
Tel. 0515-332952 

 
Voorzitter kerkenraad 

 
Dhr. A.K. Damstra 
Kwelderstraat 28 

8931 AZ Leeuwarden 
Tel. 2884434 

ak.damstra@xs4all.nl 
 

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

de Geandewei. 

  

Gedicht 
Hja reizgen oer de wegen nei Davids âlde stêd; 
it paad foel har dreech en Maria waard sa mêd 
omheech, om leech en fierder en al mar fierder gean 
har trêdden gongen swierder, soms moast hja efkes stean. 
 
Hja kamen oan `e poarte by `t fallen fan `e joun 
en swalken troch de swarte, binaude stritsjes roun 
Maria stie te wachtsjen, terwyl dat Jozef socht 
in herberge om `t oernachtsjen nei sok in lange tocht. 
 

Dêr ging gjin doar har iepen in skourre ha sy foun. 
Wylst alles lei te sliepen, is dêr yn stille stoun 
Gods Soan op ierde kommen foar ieuwen al foarsein. 
En Jozef hat him nommen en yn`e krêbbe lein. 

 
Gedicht fan Greet Konings, oers. Bernard Smilde. 

Running Dinner op vrijdag 1 februari 2013 

bedenken wat ze dit keer hun gasten voor 
kunnen zetten….. Voor degenen die niet meer 
weten hoe een Running Dinner verloopt, volgt 
hieronder een uitleg: 
 
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. Lijkt het u leuk om hieraan deel 
te nemen, dan kunt u zich nu alvast opgeven 
bij: 
Harry Berg:  tel.058- 2884609 of via de e-
mail: runningdiner@hotmail.com (let op: 
diner in plaats van dinner in het mailadres) 
 
Bij de opgave graag uw naam, adres, tel.nr. 
en e-mailadres vermelden. Ook graag 
aangeven of u wilt koken 
(gastheer/gastvrouw) of dat u wilt komen 
eten (gast). Verder kunt u een evt. dieet 
doorgeven en of u vervoer nodig hebt. 
Na opgave krijgt u eind januari 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 t/m maandag 14 
januari 2013. 
De organisatie is in handen van: 
Harry Berg, Amber de Lange, Marco 
van der Wal en Anja Bakker. 

 

Vanwege alle positieve reacties 
organiseren we ook dit seizoen 
weer een Running Dinner op vrijdag 
1 februari 2013, aanvang 18.30 uur. 
Enkele deelnemers van 
voorgaande jaren zijn nu al aan het  

In gesprek met moslims 

Twee ontmoetingen tussen christenen en 
moslims. De eerste avond vindt plaats in de 
Turkse moskee aan het Noordvliet en gaat over 
scheppingsverhalen in beide religies. Wat zijn de 
overeenkomsten, waar zitten de verschillen en 
wat doen we in deze tijd met de betekenis van 
die verhalen? 
Op de tweede bijeenkomst staat de onderlinge 
kennismaking tussen de deelnemers centraal. 
Samen eten bereiden en een maaltijd genieten, 
met volop gelegenheid elkaar beter te leren 
kennen. 
Data: dinsdag 15 januari 20 uur in de moskee 
aan het Noordvliet en zondag 27 januari om 15 
uur in de Oase, Weideflora. 
Organisatie: werkgroep christenen-moslims: Cem 
Kaya, Henk Hiddink en Baukje Groenevelt, 
Hanna de Vries en Hans Willems. 
Aanmelding: uiterlijk 10 januari via de mail: 
j.groenevelt2@upcmail.nl 

Bibliodrama 
Bibliodrama is een manier om te verkennen 
wat een bijbelverhaal met jou doet en om te 
ontdekken wat jou op dat moment 
bezighoudt als het om geloof en leven gaat. 
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 anderen. 
Data: 31 januari, 14 en 28 februari 2013 
Tijd: 19.30-22 uur 
Plaats: Sacristie Grote Kerk 
Info en opgave: ds. Helmer le Cointre 
helmerlecointre@gmail.com / 058-2675825 
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