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Redactioneel
De paaseitjes liggen volgens
mij al sinds januari in de
winkel, maar hier is dan het
Paasnummer van Ruimte
met natuurlijk aandacht voor
Pasen.
Ook een artikel over Taizévieringen in Leeuwarden en
een ontmoetingsdag in 2013.
Ook hebben we weer een
stelling. Dit zal een vaste
rubriek worden in Ruimte of
zullen we dat ook als stelling
poneren? Verder nog een
verslag van Running Dinner.
Iedereen weer bedankt voor
de bijdrages en veel
leesplezier. Vrolijk Pasen!
De redactie
Op onze vorige stelling, 'Het
vasten tijdens de 40dagentijd is alleen voor
katholieken', zijn de volgende
reacties ontvangen waarvoor
dank. De stelling voor de
volgende keer is:
‘Naastenliefde betekent dat
ik iedereen aardig moet
vinden, zelfs die
onuitstaanbare collega /
buurman die ik dagelijks
tegenkom.’ Ook nu zijn uw
reacties van harte welkom op
het redactie-adres.

Bij het vijftig-dagen-tellen gaat het om het
proces, het op-weg-zijn, het thuis raken in het
geheim dat de Opgestane door zijn Geest in de
gemeente leeft. Wie enigszins bekend is met de
bijbelse beeldtaal, weet dat op-weg-zijn en
oogsten en het getal 50 bijbelse symbolen zijn.
Het getal 50 kennen we van het jubeljaar; het
staat voor vergeving en vernieuwing. Het
oudtestamentische ‘feest van de zeven weken’
(in het Hebreeuws: Sjevoeot) is het dankfeest
voor de Tora, voor de Openbaring op Sinai (Ex.
20). Het is ook het feest Sjevoeot, dat betekent
‘feest van de eed’. God legt immers de ‘eed’ af,
dat Hij er zal zijn voor eeuwig en immer. En het
volk legt de eed af, dat zij deze God zullen
dienen en volgen. Het wekenfeest is het feest
van het verbond en van de vernieuwing van het
verbond. Het behoort tot het feestvoorschrift om
de akker niet geheel af te maaien maar een deel
voor de ‘have-nots’ te laten (Deut. 16:9-12).
Een impressie van het wekenfeest, waar het
volk zich toewijdt aan de God van het verbond,
vinden we in 2 Kronieken 15:10-15: ‘Ze zwoeren
dat ze zich met hart en ziel zouden richten naar
de HEER, de God van hun voorouders. Met
luide stem zwoeren ze trouw aan de HEER.
Daarbij juichten ze en lieten ze de trompetten en
ramshoorns schallen. Iedereen in Juda
verheugde zich over de eed die ze hadden
afgelegd. Ze hadden uit volle overtuiging
gezworen en zochten met heel hun hart de
HEER,’ Vanaf Pesach bereidt men zich 49
dagen voor, om op de 50e dag dit feest van
toewijding aan Gods verbond af te sluiten met
een plechtige eed.

Handelingen 2: verbondsvernieuwingsfeest
De eerste christenen van het Nieuwe Testament
zijn joden en vieren de feesten met de tempel
mee. In Handelingen 1:14 en 15 lezen we dat de
apostelen ‘zich vurig en eensgezind wijdden aan
het gebed’. Vervolgens vertelt Handelingen dat
zij op de vijftigste dag bijeen zijn: namelijk om
het verbond te vieren! Handelingen 2:33-34
geeft een goede samenvatting van waar het in
de vijftig dagen om gaat. ‘Jezus is door God
verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van
de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is,
ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen
neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.’ De
opwekking van Christus, zijn tronen aan de
rechterhand van God én de Geestzending
vormen het ene gebeuren dat het Nieuwe
Testament noemt: de verhoging van Christus.
Dat is dan ook de centrale inhoud van de
vijftigdagentijd. Op de avond van de paasdag
verschijnt Jezus, volgens Johannes 20:19-23,
aan zijn leerlingen en blaast op hen: ‘Ontvang de
Heilige Geest’. De uitstorting van de heilige
Geest vindt dus niet ‘pas’ op de laatste dag van
de vijftigdagen plaats, maar vormt met de
Opstanding het ene teken, 50 dagen lang.
Allen een goede tijd toegewenst
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre
en Douwe Posthuma (kerkelijk werkers en
predikanten)

Stelling
Myn reaksje op de stelling yn Ruimte is lykwols:
Nee, fêstjen yn de 40-dagetiid is foar nimmen in
plicht, ek net foar Roomsk-katoliken. It Nije
Testamint jout dêr gjin oanlieding ta. Men kin
fêstje, wannear't men dat nuttich fynt, altiten. En
it hat bytiden nut, seker yn tiden fan oermjittige
woltier.
"In sober en hillich libben" is in útdrukking yn it
Anglikaanske fermidden en tsjut op in
permaninte Kristlike libbenshâlding, dy't yn
Anglikaanske fermiddens oanret wurdt. Dat
advys jouwe ek de apostelen fan Jezus. It is in
hiel moaie libbenswize.
Mei hertlike groetnis,

Mijn reactie: Nee! Als protestant houd ik mij al
jaren aan 'de vasten', vanaf Aswoensdag tot
Paaszondag, in die zin, dat ik tussen de drie
normale maaltijden niets eet.
Bij elke maaltijd doe ik een klein bedrag in het
vastenpotje en vraag eventuele gasten dat ook
te doen. Mijn kleinkinderen geef ik geld om erin
te doen als ze mee-eten, een gelegenheid om uit
te leggen waarom ik dit doe.
Motivatie: Het helpt heel erg om stil te staan bij
het lijden in de wereld en het toeleven naar
'opstanding'. Je eet bewuster, ook van het feit
dat er in de wereld honger geleden wordt. Je
voelt je verbonden met degenen, die het doel
van het vastenpotje vormen. Het maakt Pasen
nog feestelijker!

P. Hekstra
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Gerda Tolk

Rondom de diensten
Palmzondag
1
Witte Donderdag 5
Goede Vrijdag
6
Stille Zaterdag
7
Paaszondag
8
zondag
15
zondag
22
zondag
29
zondag
6
zondag
13
zondag
20
Pinksterzondag 27

april
april
april
april
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei

09.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

ds. D.G. Posthuma en Anja Bakker, 6e zondag 40-dagentijd
ds. D.G. Posthuma, viering Schrift en Tafel
ds. W.M. le Cointre m.m.v. Cantorij
ds. D.G. Posthuma m.m.v. Cantorij
ds. D.G. Posthuma
mw. C. Tigchelaar + stand Amnesty International
ds. D.G. Posthuma
ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel, vooraf koffiedrinken vanaf 09.30 uur
ds. W.M. le Cointre, Doopdienst
ds. D.G. Posthuma
ds. D.G. Posthuma + stand Amnesty International
ds. D.G. Posthuma m.m.v. ‘Oase-orkest’

Andere vieringen:
zondag
15 april 19.00 uur Taizédienst in de Lutherse kerk
zondag
22 april 17.00 uur Vesperdienst in de Oase
zondag
20 mei 19.00 uur Taizédienst in de Lutherse kerk

Een feest van vijftig dagen
De paastijd beslaat de periode van de vijftig dagen van Pasen tot
en met Pinksteren. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse te/woord
voor 50: pentekoste. Pinksteren is dus letterlijk de vijftigste dag.
De acht zondagen van de paastijd markeren dit tijdvak van het
kerkelijk jaar. Wat in de beleving van de paastijd en bij de
voorbereiding van de erediensten een rol dient te spelen, is het
besef dat er dit verband is. De zondagen staan niet op zichzelf.
Zoals je in de muziek door middel van een boog aan de
bovenzijde een aantal noten kunt verbinden, zo staat elk van de
vijftig dagen in het vreugdeverband van Opstanding en

Geestzending. ‘Tel vijftig maal de dag’: volgens voorschrift (Lev.
23:15) begint op de dag na de sabbat van Pesach het feest der
(zeven) weken. Voor veel gemeenteleden is het op de zondag
‘na’(!) Pasen toch echt Pasen gewéést.
Het is de tijd van vervuld Pasen, zo mogen we het geheel van de
paastijd beleven. De vijftigdagentijd is misschien wel een juiste
benaming. Aansluitend op de veertigdagentijd van soberheid en
bezinning, met de thematiek van het lijden, is de vijftigdagentijd
een feestperiode van vreugde en nieuw begin, vanuit de
thematiek van de Opstanding en de gave van de Geest.

Impressie wijkavond op 14 maart 2012
Ruim 60 belangstellende gemeenteleden zijn aanwezig op de
wijkavond in de Oase. De wijkavond volgt aansluitend op een
korte viering in het kader van Biddag en staat in het teken van
Gemeenteopbouw.
Omdat ds. Le Cointre door ziekte afwezig is, wordt de avond
geleid door Corry Tigchelaar. Het onderwerp wordt verder
toegelicht door ds. Posthuma en Anja Bakker en was in
november 2011 het thema op een bezinningsdag van de
wijkkerkenraad in Boksum.
Er worden twee vragen gehanteerd om de aanwezigen tot
nadenken te bewegen. Wat is voor jou kerk? Wie is God voor
jou? Enkele algemene vragen worden als knuppel (in het
hoederhok) gebruikt. Eerst vertellen de aanwezige pastores iets
over hun beleving van het aantal mensen in een kerkdienst. Een
paar willekeurige reacties: Ik ben blij verwonderd dat de mensen
komen en tel ze nooit. Als ik mensen mis dan spreek ik ze aan,
maar ik ben niet teleurgesteld. Een ander maakt zich wel zorgen
over de toekomst. Een derde is eveneens blij dat de mensen er
zijn, maar vindt dat je niet moet verwachten dat ze er de
volgende keer weer zullen zijn. Een volgend punt waarop wordt
ingegaan, is de vraag hoe belangrijk het is dat mensen in de kerk
komen. Iemand vindt dat het belangrijk is dat het geheim, dat ons
is toevertrouwd, wordt bewaard, geconserveerd. Je moet niet
gaan tellen. Het is van belang dat de schat wordt bewaard,
ongeacht het aantal kerkbezoekers. Een andere opvatting is dat
hoewel lege stoelen niet leuk zijn, men moet beseffen dat het
kerk zijn zich niet beperkt tot de zondag. Willen we tegenwoordig
het liefst behoren tot de groep winnaars? Soms is dat echter
tegen de principes waarvoor we staan. We worden bemoedigd
door de mensen die er wel zijn. Gelukkig worden onze
kerkdiensten goed bezocht.

Na een pauze volgt een groepsgesprek over de twee eerder
genoemde vragen. Per tafel worden reacties doorgegeven. Als
rode draad komt daaruit, dat de kerk als gemeenschappelijke
beleving erg belangrijk is. De zondagse viering is meer dan
alleen een preek. Het is een moment van ontmoeten, rust
vinden, bidden en met de zegen huiswaarts gaan in de nieuwe
week die volgt. De aanwezigen hechten grote waarde aan deze
vorm van gemeente zijn.
De beamerpresentatie van het rapport ‘Gemeenteopbouw’, die is
gemaakt door ds. Le Cointre, wordt toegelicht door ds.
Posthuma en geeft een goed beeld van wat de wijk Oost doet en
nog wil gaan doen. Dit rapport kan door de wijkgemeenteleden
worden opgevraagd. Het is in digitale vorm beschikbaar en er
kan ook een kopie worden verkregen.
De avond wordt besloten met het zingen van het lied “Het
levende lichaam” geschreven door ds. Le Cointre op muziek van
Olchert Clevering.
A.K. Damstra, preses
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Een weekend stilstaan bij solidariteit in de stijl van Taizé
Van 15 tot en met 17 maart 2013 zal er d.v. een landelijke
ontmoeting plaatsvinden in de stijl van Taizé in de stad
Leeuwarden. Enkele honderden jongeren uit het hele land
worden uitgenodigd een weekend lang met elkaar in gesprek
te gaan met thema’s als solidariteit en vertrouwen afgewisseld
met gebedsvieringen en diverse workshops.
De kloostergemeenschap Taizé, vlakbij Cluny in het Franse
Bourgondië werd in 1939 gesticht door theologiestudent Roger
Schutz. De gemeenschap is heden ten dage een oord van
spiritualiteit en gebed. Jaarlijks trekken enkele duizenden
jongeren uit vele landen naar dit oord om een week mee te
leven met de broeders. Ook vanuit Fryslân vertrekken jaarlijks
diverse groepen jongeren naar de communiteit.
“In Taizé vinden veel jongeren steun en houvast in hun
zoektocht naar religie. We spreken vaak van jongeren die niet
naar de kerk gaan en niet geloven. Maar veel jongeren willen
wel degelijk op zoek gaan naar antwoorden over het “iets”
waar zij wél in geloven,” aldus Peter Schleiffert, “Maar niet alle
jongeren reizen daarvoor af naar Frankrijk, daarom willen wij in
Nederland die jongeren een plek bieden. Het kan voor hen een
start zijn van een weg naar de diverse bestaande kerken
bijvoorbeeld.”
De broeders van Taizé dragen hun gedachtegoed niet alleen
uit in de communiteit in Frankrijk, maar ook middels de
Pelgrimage van Vertrouwen op aarde. Jaarlijks worden op vele
plaatsen in de wereld grotere en kleine ontmoetingen
georganiseerd op continentale, nationale of regionale grootte.
In 1998 werd een dergelijke ontmoeting ook in Leeuwarden
georganiseerd en nu, 15 jaar later, is een actieve groep
jongeren uit diverse kerken geformeerd om dat in 2013 te
herhalen. Tijdens de jaarwisseling van 2010-2011 werd de
Europese Ontmoeting voor het eerst in ons land georganiseerd
in Rotterdam, zeker 30.000 jongeren uit heel Europa
bezochten toen deze stad. Nu gaan we op weg naar een
ontmoeting voor de Nederlandse jeugd.

toch al eerste stappen worden gezet voor het regelen van
locaties, financiën en een programma in grote lijnen voor het
weekend.
Het dagritme zal voornamelijk worden bepaald door de drie
gezamenlijke gebedsvieringen per dag. Die gebeden bestaan
voornamelijk uit meditatieve liederen die vaak worden herhaald
om gevoel van overdenking op te wekken. Daarnaast is er een
stilte van ongeveer 7 minuten voor persoonlijke bezinning. Om die
vieringen heen worden de jongeren uitgedaagd door een
Bijbelintroductie en het bezoeken van workshops, die in het teken
staan van “een nieuwe solidariteit” zoals broeder Aloïs, prior van
Taizé, die aankaart in zijn jaarlijkse brief. De jongeren
overnachten in gastgezinnen verdeeld over de hele stad.
Op de website www.taizeleeuwarden.nl kunnen geïnteresseerden
meer informatie vinden en de voortgang volgen van de
organisatie. De initiatiefgroep zoekt nog actieve jongeren om hen
te versterken op velerlei gebieden.
Peter Schleiffert, Coördinator Initiatiefgroep Landelijke
Taizéontmoeting Leeuwarden
www.taizeleeuwarden.nl
ontmoeting@taizeleeuwarden.nl
058-2139152 / 06-48975776

Deze zogenaamde initiatiefgroep is in gesprek met diverse
kerkgenootschappen in de stad Leeuwarden en heeft
inmiddels ondersteuning van de plaatselijke Raad van Kerken.
Alhoewel de werkelijke ontmoeting nog ver weg is, moeten er

De steppe sil blomkje
De steppe sil blomkje,
de steppe sil laitsje en sjonge.
De stienrotsen steane dêr sa âld as de skepping,
stean`fol wetter, mar ticht.
De rotsen geane iepen
It wetter sil streame, it wetter sil glinsterje en strielje,
toarstigen komme en drinke,
De steppe sil drinke, de steppe sil blomkje,
de steppe sil laitsje en sjonge.

Wa`t dea wie sil libje,
wa`t dea wie sil hearre:no libje.
Do kaamst oan`e ein waardst ûnder stiennen begroeven,
deade, deade, oerein,it ljocht fan`e moarntiid.
In hân sil ús winke in stim sil ús roppe:
Ik brek iepen himel en ierde en ôfgrûn.
En wy sille it hearre
en wy sille oereingean en laitsje en sjonge en libje.
Tekst :Huub Oosterhuis oersetting: Cor Waringa.
Meldij Antoine Oomen

De ballingen komme werom mei glânzjende skeaven.
Wa`t gienen yn rou oant yn `e dizige fierte,
ien foar ien, en foargoed, dy komme yn kloften.
As beken fol wetter, as beken fol oanstowend wetter
delstoartend heech fan `e bergen.
Mei laitsjen en sjongen wa`t siedden en sjongen
wa`t siedden yn triennen
dy komme mei laitsjen en sjongen.
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Running dinner
Running Diner, het is iets voor jong en oud,
zolang je maar open staat om met mensen te
praten die je niet (goed) kent. Het is een
ideale manier om iemand te leren kennen op
een ontspannen manier met een hapje heerlijk
eten.
Mijn eigen ervaring was erg goed. Ik had 2
adressen in verband met bepaalde
omstandigheden. Het voorgerecht was fijn, je
had rustig de tijd om even te wennen aan de
nieuwe situatie. (Laten we eerlijk zijn, hoevaak
zit je met mensen aan tafel die je eigenlijk niet
kent.) Ik at het hoofd- en nagerecht dus op
hetzelfde adres. Wat handig was want toen
het nagerecht ook genuttigd was hebben we

nog heerlijk nagekletst. We hadden te weinig
tijd om over alles te praten wat we wilden.
Over de reacties van anderen kan ik kort zijn:
veel mensen gaven positieve reacties en ook
een paar mensen hebben verbeterpunten
aangegeven. Maar de conclusie: heel erg
gezellig. Natuurlijk mag ik de kookkunsten
van iedereen niet ongenoemd laten. Er is
denk ik heel lang in de keuken gestaan om al
die lekkere dingen klaar te maken! Mijn
ouders hebben ook gekookt voor mensen en
ik weet toevallig dat er inderdaad wel een
hele dag aan voorbereiding heeft
plaatsgevonden.
Voor mij: het is fijn om met mensen te praten

10 februari was weer het Running Dinner. Wij
besloten mee te doen en mensen te
ontvangen en dus een menu klaar te maken,
waarbij bij elk deel van het menu andere
mensen langs zouden komen. Dat was nog
wel even denken, want wat ga je
klaarmaken…

We zaten nog met onze hoofdgerechtgasten
te praten, toen de volgende mensen alweer
voor de deur stonden om te komen eten. Het
nagerecht was aan de beurt: stoofpeertjesvla
met een stoofpeertje erin.

De eerste mensen kwamen om half zeven.
Het uitzicht en het huis gaven al genoeg
redenen tot gesprek en ook wij waren
benieuwd wat onze gasten overdag doen. We
moesten toch ook eten en daar hadden we
maar drie kwartier voor…

Toen was het allang acht uur geweest en
hebben we met een kop koffie en een after
eight het diner afgesloten.
Het was erg leuk om te doen en wie weet
doen we volgend jaar gewoon weer mee,
want het is echt de moeite waard!
Marie-José

Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter
was ons voorgerecht. Na drie kwartier
moesten onze gasten alweer opstappen om bij
hun hoofdgerecht aan te schuiven.

die je niet kent, want je voelt je
een stuk vrijer om dingen te
vertellen en naar anderen te
luisteren. Je komt er met een
gigantische open blik van terug. Ik
hoop volgend jaar weer mee te
mogen doen aan het organiseren
maar ook met nieuwe mensen aan
tafel te zitten! Iedereen, enorm
bedankt voor een gezellige avond!
Amber de Lange

Colofon
Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer: 7 mei 2012
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

De volgende eters kwamen al snel. En na
kennisgemaakt te hebben, kwam ons
hoofdgerecht op tafel. We hadden een pastaovenschotel gemaakt met komkommersalade.
Het was maar goed dat Edwin op het laatste
moment er nog een ovenschotel bij heeft
gemaakt, want het is helemaal op gegaan. Dat
was onverwacht. Er werd onder het eten nog
een hoop besproken.

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016
Corry Tigchelaar
Stroek 9
8731 BX Wommels
Tel. 0515-332952
Voorzitter kerkenraad

Meditatiegroep
We willen elkaar heel graag ONT-MOETEN in de Stille week voor PASEN en wel op woensdag
4 april 2012. Het accent ligt op ONT-moeten. U bent van harte welkom op deze woensdagavond
van 19.30 - 20.45 uur in het stiltecentrum in de Oase, Weideflora 142, Leeuwarden.
Anne Stienstra, tel.: 058 – 2802002, Cathrien Andriessen, tel: 058 – 2130984 en Ike Ernsting,
tel: 058 – 2804429
De meditatiegroep, Anne Stienstra
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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.

