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Redactioneel
We hebben weer ons best
gedaan om deze Ruimte te
vullen. Helaas ging het dit
keer wat moeizamer.
Daarom doe ik bij deze een
oproep om via ons redactieadres stukjes in te sturen.
Zie de colofon voor het
emailadres. Heeft u een
gedicht of een bijzonder lied
of een stelling passend bij
het thema van de volgende
Ruimte: het zomernummer.
Stuur maar op. We hebben
liever te veel dan te weinig.
Het volgende nummer zal in
het teken staan van het
nieuwe seizoen.
In dit nummer o.a. aandacht
voor Pinksteren, kerk en
internet en de doopdienst
van 6 mei.
Vrolijk Pinksteren!
De redactie

Wijkbericht van de Protestantse
Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost)

En zie, de geest van God die in den beginne
over het water zweefde, de adem van God die
Adam de levensadem gaf, de geest die Mozes
en Elia en Jezus bezielde, die geest, die adem
bezielde nu ook de discipelen: vurig begonnen zij
ter plekke te getuigen. En zij spraken zo dat alle
mensen in Jeruzalem, joden en vreemdelingen,
hen in hun eigen taal konden verstaan.
Dat is het verhaal van Pinksteren.
‘Jullie weten toch waar onze profeten van
droomden? Zij droomden van een wereld waarin
kinderen onbezorgd kunnen spelen, waarin grote
mensen geen oorlog meer voeren, waarin de
rijken hun rijkdom met de armen delen, gezonde
mensen zich over de zieken ontfermen, sterke
mensen zich om de zwakken bekommeren en
waarin oude mensen niet bang zijn voor de
dood. En zal ik jullie eens wat zeggen? Ik geloof

dat die droom werkelijkheid wordt, wanneer wij in
de geest van Jezus leven.
Dan komt het koninkrijk van God, vast en zeker.
Amen.’
‘Amen’, zeiden de mensen.
En Franciscus van Assisi gaf ons dit gebed:
God, laat mij een instrument zijn van Uw vrede,
waar haat heerst, laat mij liefde zaaien,
waar onrecht is, vergeving schenken,
waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,
waar droefheid is, vreugde.
Douwe Posthuma

Kerk en internet
Op 11 april kwamen een aantal webredacties
van kerken in Leeuwarden bij elkaar in de
Schakel in Camminghaburen voor een
workshop 'Kerk en Internet' door Eric van den
Berg. Eric heeft het 'Handboek Kerk en
internet' geschreven. Verder heeft hij met zijn
eigen bedrijf aan veel websites meegewerkt
en veel ervaring met websites op kerkelijk
gebied. De website www.katholiek.nl heeft hij
zelf in beheer.
Na een introductierondje (dat ik heb gemist
omdat ik te laat was), kregen we eerst een
theoretisch gedeelte over websites en dan
specifiek op kerken gericht. Wil je kerk zijn
met een website als ondersteuning of het
kerk zijn met de website als hoofdingang.
Ook de do’s en dont’s kwamen aan bod. Een
onderwerp daaruit was 'het lege kerkbanken
syndroom'. Op websites van kerken wordt
vaak een foto van het kerkgebouw getoond,
meestal is dat van een leeg interieur. Mensen
van buiten de kerk die naar de website gaan,
krijgen dan vaak een bevestiging van hun
beeld van de kerk: lege kerkzalen. Een
belangrijke vraag is dan ook wat je wilt
uitstralen op je website. Niet een lege kerk
dus, maar een levende gemeenschap.
Een andere belangrijke vraag is 'Voor wie
maak je de website?'. Maak je de website
voor je eigen gemeente of voor mensen van
buiten je eigen kerk. Hoe richt je je tot je
doelgroep als je op de startpagina van de
website komt. Met dat in je achterhoofd is
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een welkomstwoord als 'Welkom op de website van
de gemeente ... Hier vindt u informatie over onze
kerk' eigenlijk een niets toevoegend
welkomstwoord. Stuur de bezoeker meteen naar
relevante informatie. Dus welkom op onze website,
informatie over kerkdiensten (hyperlink) en
contactgegevens. Ook de plaats waar je informatie
aanbiedt, is heel belangrijk. De plaatsen linksboven
en rechtsboven op een internetpagina worden het
eerste gescand door de ogen van de gebruiker.
Daar moet je dus de belangrijkste informatie
neerzetten.
Na de pauze deden we een rondje langs de
websites van de kerken. Ook onze website
(www.kerkhuizumoost.nl) werd beoordeeld. Ik vond
dat het best positief was. De negatieve punten
zoals een missende foto, lege pagina's en nog wat
punten staan op onze todo-lijst. Dus die gaan we
wegpoetsen. Gelukkig beschikken we sinds een
paar weken over een webredactie, bestaande uit
Johan Miedema, Jeroen Post, Marco van der Wal
en ondergetekende. Elke week heeft er iemand
dienst en bijdrages die via het mailadres
webredactie@kerkhuizumoost.nl binnenkomen,
plaatst diegene op de website. Op deze manier
willen we de website actueler houden en wordt het
aantrekkelijk om elke week even op de website te
kijken.
We zijn nog wel op zoek naar nog 1 persoon die de
redactie kan komen versterken zodat ik me volledig
kan richten op de technische kant van de website.
Edwin van der Wal

Rondom de diensten
Pinksterzondag 27 mei

09.30 uur

ds. D.G. Posthuma, m.m.v. orkest Huizum-Oost

zondag 3 juni
zondag 10 juni
zondag 17 juni
zondag 24 juni

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

ds. D.G. Posthuma
ds. W.M. le Cointre
ds. J. Miedema
ds. C. v.d. Woude

zondag 1 juli
zondag 8 juli
zondag 15 juli
zondag 22 juli
zondag 29 juli

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur

ds. W.M. le Cointre
ds. D.G. Posthuma
ds. D.G. Posthuma
ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel, vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur
ds. D.G. Posthuma

zondag 5 augustus
zondag 12 augustus
zondag 19 augustus
zondag 26 augustus

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

ds. C. v.d. Woude
ds. D.G. Posthuma
ds. D.G. Posthuma
mw. ds. J.M. Baaij

zondag 2 september
zondag 9 september
zondag 16 september

10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur

ds. W.M. le Cointre, dienst van Schrift en Tafel, vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur
mw. A. Bakker
mw.ds. R.B. Nijendijk-Cnossen

Een hele reeks diensten, maar ja in de zomertijd is er toch weinig mogelijkheid om ‘de Ruimte’ te maken en te bezorgen vanwege
vakanties. En omdat ‘protestants’ gewend is om de namen van de voorgangers te noemen, is het rijtje lang, want elke zondag wordt
dan genoemd en ingevuld. Het noemen van die namen is toch eigenlijk niet zo belangrijk. Je komt niet om een dominee, maar de
gemeente ontmoet elkaar op zondag vanwege geloof en in lofprijzing, met vragen en hoe in de wereld te staan. Wel is het goed om te
weten dat wanneer er dienst is van Schrift en Tafel (Avondmaal; 22 juli en 2 september) deze diensten beginnen om 10.00 uur en
vooraf koffiedrinken en op alle andere zondagen beginnen we om 09.30 uur en er daarna koffiedrinken is.
Allen een mooie en ontspannen zomertijd toegewenst.
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma (kerkelijk werkers en predikanten)

Bij de Doop van Sido
Geloof vraagt uitleg
Het geloof moet je steeds meer uitleggen. Dat is niet erg, het is
zelfs goed. Want als je kunt uitleggen wat je gelooft en waarom,
dan betekent ‘t dat je er zelf bewust mee bezig bent. Dat het iets
voor je betekent en dat je er zelf ook iets mee doet.
Het geloof uitleggen valt intussen niet mee. Neem nou die tekst
van vanmorgen uit het evangelie naar Johannes. Johannes laat
Jezus zeggen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader - God dus
- is de wijngaardenier, de heer van de wijngaard en jullie - zijn
leerlingen dus - zijn de takken oftewel de ranken’. De vergelijking
is niet moeilijk. Zoals een tak niet kan overleven, laat staan
vrucht dragen, op zichzelf, los van de stam, zo kan een mens
niet leven, laat staan vrucht dragen, los van God, of Christus.
‘Dus’, zegt Jezus volgens Johannes, ‘blijf met mij verbonden,
zoals een rank aan de wijnstok’.
In die verbondenheid kan een mens ook vrucht dragen. Dat wil
zeggen: daden van liefde doen.
Tot zover valt het denk ik nog wel te volgen.

Op zondag 6 mei werd Sido van den Berg gedoopt in de Oase
(zie foto). In die dienst lazen we uit Johannes 15 over Jezus die
zichzelf vergelijkt met de stam van een druivenstruik en zijn
vrienden vergelijkt met de takken of ranken aan die struik. Die
‘takken’ worden wel eens (bij)gesnoeid of zelfs weggesnoeid. Het
komt er voor de ‘ranken’ op aan verbonden te blijven met de
stam, anders verdorren ze en kunnen geen ‘vrucht’ dragen. Wat
kan ons deze tekst vandaag zeggen? Hieronder de tekst van de
overweging op die zondag.
Dopen vandaag?
Er is moed voor nodig om vandaag je kind ten doop te houden.
Vroeger was het min of meer vanzelfsprekend dat je geloofde en
tot een kerk behoorde en je kinderen liet dopen, nu niet meer. In
Nederland behoren mensen die zich openlijk tot een kerk rekenen
tot een kleiner wordende minderheid. Wereldwijd is dat trouwens
niet zo: op wereldschaal groeit de kerk nog steeds en willen
steeds meer mensen bij Jezus horen en zich Christen noemen.
Maar bij ons dus niet.
Ik zeg dat niet uit nostalgie: vroeger was het echt ook niet alles: je
moest immers op een bepaalde manier geloven; je werd vaak in
een keurslijf gestopt en vandaag de dag ben je vrij. We leven niet
in het verleden, we leven vandaag; en geloven en kerk-zijn is juist
weer een uitdaging geworden.
Er is dus moed voor nodig om je kind ten Doop te houden. Op de
eerste plaats omdat je het anders doet dan de meeste mensen
om je heen. Als Sido straks op school zit, zal hij het moeten
uitleggen. Ga jij naar de kerk? Ben jij gelovig? Maar dat was toch
iets van vroeger? Dat doen we tegenwoordig toch niet meer? Of:
dat is toch achterlijk? Dan moet je sterk in je schoenen staan,
hoor, om vol te houden: ja wij geloven en ja, wij gaan wel eens
naar de kerk en nee, dat is niet alleen iets van vroeger en nee,
dat is niet achterlijk.

Afgeschreven?
Maar dan: wat moet je met dat (bij)snoeien van die takken en
vooral met de takken die weggegooid worden en verdorren en
vervolgens in het vuur gegooid worden? Het bijsnoeien kunnen
we allemaal wel herkennen; ieder van ons heeft dingen die die
moet leren of afleren en dat leren is iets dat een leven lang
doorgaat. Van je fouten leer je meestal het meest, al doet ‘t wel
pijn, dat snoeien.
Maar dan weggesneden worden, weggeworpen worden en
verbrand? Wanneer je die vergelijking zou doortrekken zou je
kunnen concluderen: wanneer een mens van het geloof of van
de kerk afraakt, dan is hij kennelijk niks meer waard, dan heeft hij
voor God kennelijk afgedaan.
Kijk, daarom is het zo lastig om het geloof uit te leggen; omdat
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deze opvatting kennelijk tussen de oren is gaan zitten. Niet alleen
van veel mensen die geloof en kerk achter zich hebben gelaten,
maar ook van veel mensen die zijn gebleven. Alsof God alleen
van gelovige mensen zou houden en niet van alle mensen. Alsof
de kerk een soort van ark van Noach zou zijn waarin je veilig zou
zijn, terwijl de rest van de wereld vergaat.
Dat, lieve mensen, is een enorme misvatting.

willen ons kind in verbinding brengen met de goedheid van God.
Waarom zou je dat doen?
De vergelijking die Jezus gebruikt, maakt dit duidelijk. Als je als
mens niet verbonden bent met de goedheid van God, dan
verpieter je en verkommer je. Zoals een tak die los van de stam is
geraakt. Dat is geen oordeel, dat is geen veroordeling; dat is een
ervaringsgegeven.
Denk zelf maar eens aan de momenten waarop je er voor koos
jezelf af te sluiten voor vriendschap, voor een nieuw begin, voor
iets van vergeving. Of aan momenten waarop je daar van werd
buitengesloten.
Een mens kan niet zonder goedheid. Niet zonder het te geven, en
niet zonder het te ontvangen.
Dat geldt voor ieder mens, gelovig of niet, kerks of niet. Alleen
gelovige mensen zeggen: ja, zo is het en ja, ik wil mijn best doen
om verbonden te blijven met de goedheid van God. In de hoop
dat ik die mag ontvangen en mag doorgeven.

Integendeel!
Wat vertelt ons het leven van Jezus en wat zegt ons de
vergelijking die Johannes hier maakt?
Jezus is gekomen om de liefde van God voor de wereld te laten
zien. Voor de wereld en voor de mensen. Alle mensen. Hij heeft
die liefde belichaamd. In woord en daad. Mensen getroost en
moed in gesproken, mensen genezen en weer op hun eigen
voeten gezet. Mensen verteld en laten zien hoe je leven kunt
vanuit de goedheid van God. Ieder mens leeft van Gods
goedheid.
Wat is die goedheid? Eten en drinken is goedheid. Een dak boven
je hoofd, een veilig bestaan, gezondheid, onderwijs, cultuur is
goedheid. En ook vriendschap, aandacht, waardering, menselijke
warmte is goedheid. Ieder mens verlangt ernaar. Alleen: hoe gaan
wij er mee om?
Kan iedereen erbij komen? Krijgt iedereen genoeg?
De goedheid van God omvat al deze dingen en gaat die te boven.
De goedheid van God blijft bij ons ook als al die andere zaken ons
ontvallen. De Doop is hiervan het teken. Je wordt gedoopt met
water; zonder water geen leven, maar water kan ook
levensbedreigend zijn; de Doop vertelt een verhaal: in de hoogten
en in de diepten van het leven: jouw naam is voorgoed verbonden
met de naam van God: hij zal er voor zorgen dat er voor jou een
weg komt om te gaan.

Maar hoe...?
Tenslotte: hoe doe je dat nou; verbonden blijven met de goedheid
van God? Hoe blijf je in de liefde en de liefde in jou? Ik denk dat
ieder mens daar zo haar of zijn eigen methoden voor heeft.
De één gaat een wandeling maken in de natuur. De ander leest
een goed boek of luistert naar muziek.
Een gesprek met een goede vriend of vriendin kan ook helpen.
Het geloof en de kerk hebben ook hulpmiddelen die er zijn om je
te helpen dicht bij God te blijven.
Het gebed, de stilte of de meditatie, het zingen, het luisteren naar
de bijbelse verhalen en de uitleg ervan; het oefenen in
gemeenschap zijn en meeleven met elkaar; samen je inzetten om
nood die er is te helpen lenigen...
Waar het om gaat is dat een mens niet kan leven zonder
goedheid, zonder liefde en dat wij er temidden van de haast en
de hectiek van onze wereld en temidden van alle dingen die onze
aandacht opeisen, ruimte houden en ruimte maken om telkens
opnieuw weer verbonden te worden met God, die de bron is van
alle goeds en alle liefde.

Inclusief, niet exclusief...
Je voelt wel en wij weten het natuurlijk ook wel: de goedheid van
God is er voor alle schepselen.
Het zou belachelijk zijn als één groep mensen of één godsdienst
of één volk alles voor zichzelf zou opeisen. Die goedheid is het
sap dat door die stam of die wijnrank stroomt en die alle takken
wil bereiken.
Alleen de vraag is wat doen die takken? En daar houdt de
vergelijking op.
Want mensen zijn geen planten. Wij zijn geen willoze takken; wij
kunnen kiezen waar wij onze aandacht, onze tijd, onze energie,
ons geld voor willen inzetten. Wij kunnen kiezen met wie of wat wij
verbonden willen zijn. Met wie, met wat ben ik verbonden? Kan en
wil ik mij ook verbinden met die goedheid van God?

Er is altijd een weg terug...
En vergis je niet: voor een tak die eenmaal van de stam is
afgevallen is er geen weg terug. Die verdort en sterft af. Voor een
mens is die weg terug er wel. Elke dag en elk moment kunnen wij
omkeren en terugkeren naar de God die Jezus ‘Mijn Vader’
noemt’.
Ook dat laat de Doop ons zien. Water maakt je immers weer
schoon, fris, als nieuw?
Dat doet Gods Geest in het leven van ieder mens.

Verbinding zoeken...
Door je kind ten doop te houden zeg je: ja, ik wil mijzelf en wij

ds. Helmer le Cointre

"We vonden het fijn dat we Sido hebben laten dopen en we
hopen dat we met hulp van familie, vrienden en gemeente hem
kunnen laten opgroeien in de liefde van God.
We kregen ook allemaal complimenten over de dienst: mooi
geheel, fijne muzikale begeleiding, mooi lied bij de doop, leuk dat
er kinderen waren en dat ze even naar voren kwamen voor de
nevendienst. En Sido vond het ook prima allemaal; zelfs tijdens
het dopen lachtte hij. We kijken terug op een geslaagde
doopdienst!"
Dooitze en Ingeborg van den Berg
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Revitalisering
Maandag 7 mei zijn op de kerkenraad de
plannen besproken van de commissie die in het
leven is geroepen om de Oase te revitaliseren,
oftewel te verfrissen. Na een gesprek met onze
voorzitter Ate Damstra heb ik dit als volgt
samengevat:
De algemene kerkenraad heeft een bepaald
bedrag beschikbaar gesteld voor materialen die
daarvoor moeten worden aangeschaft. Voor het
uitvoeren van de klus(sen) zal een beroep
worden gedaan op vrijwilligers. Hiervoor wordt
er via verschillende media (waaronder Ruimte)
binnenkort een oproep geplaatst. De
werkzaamheden zullen aan het begin van het
nieuwe seizoen worden uitgevoerd.
Wat gaat er dan gebeuren en wat wordt er
aangepakt? Allereerst zal de hal worden
aangepast. Dit is de entree van de kerk en hier
ontmoeten mensen elkaar. De garderobe is

echter nu een sta in de weg. Door een
slimmere indeling te maken, zal dit worden
aangepast. Ook de verlichting zal worden
aangepast. Met behulp van een uitnodigende
loper zal de bezoeker naar de kerkzaal
worden geleid. De 70-er jaren kleuren zullen
worden weggewerkt. Sowieso worden de
deuren naar de toiletten en de wand van de
Vijverzaal voorzien van een nieuw likje verf.
Het plafond is echter een moeilijker verhaal.
Dit zijn planken met daartussen ruimte waar
weer 'zeil' bovenop ligt (ik ben helaas niet zo
technisch). Het is daarom lastig om het hele
plafond te witten.
Verder worden het kastje met Bijbels en
liedboeken vervangen en de tafel met boekjes
en folders vervangen door een lektuurrek.
Naast het luik vanuit de Vijverzaal naar de
keuken, zit er ook vanuit de hal een luik naar
de keuken. Deze wordt nooit gebruikt en zal

Paaskaars 2012

2 nieuwe diakenen

Ieder jaar hebben we een nieuwe paaskaars.
De oude wordt dan aan iemand gegeven. In de
kerkenraad is besloten om voor de paaskaars
2012 een intekenlijst in de kerk te leggen. De
kerkenraad besluit dan naar wie het restant van
de paaskaars 2012 gaat.

In september zullen 2 nieuwe diakenen
worden bevestigd: Janny de Dreu en Bouwe
van der Zee. Laatstgenoemde is natuurlijk
niet zo nieuw meer met zoveel jaren ervaring
in de diaconie.

worden dicht gemaakt en ik neem
aan ook van een lichtere kleur
voorzien. Als je de kerk
binnenkomt, zit aan de linkerkant
een brandhaspel. Deze wordt ook
niet vaak gebruikt, maar is wel
nodig. Volgens een aantal
mensen zit de brandslang in de
weg. Er wordt gekeken of deze
kan worden verplaatst, maar dat
lijkt me nogal lastig, want dan
moet de waterleiding ook worden
verplaatst.
Veel plannen dus en veel daarvan
eenvoudig te realiseren met een
aantal vrijwilligers met hopelijk
veel effect: een frisser en
uitnodigend kerkgebouw.
Edwin van der Wal

Colofon
Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer:
31 augustus 2012
redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team
Ds. Douwe Posthuma
Ademastrjitte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554
d.g.posthuma@zonnet.nl

As alle hope delslein is
As alle hope delslein is,
it libben leech is troch gemis,
waait op `e dei fan `t Pinsterfeest
troch ús de amme fan Gods Geast.
De wurden, ta de râne fol,
fertelle hjoed, foar elk dy`t wol
in nij refrein, in âld ferhaal,
in raaidûns fan fersteanb`re taal.
Fan `t ienris ús ûnthjitten fjoer
slacht no de flam op minsken oer,
yn alle talen wurdt it sein:
de leafde wint foargoed terrein.
Besiele troch in nije wyn
sjocht elk mei moed de takomst yn:
it útsjoch op`e ivichheid,
dy`t no al yn`e herten leit.
Wy sette of, as wie it hjoed
wer úttocht. Sels it feestlik lûd
fan rinkelbommen docht wer mei.
Sa geane wy befrijd op wei.
Tekst Hanna Lam `Als alle hoop vervlogen is`
Oersetting Margryt Poortstra

Ds. Helmer le Cointre
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Tel. 2675825
helmerlecointre@gmail.com

Gezellige avond

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016

Zaterdag 23 juni a.s. organiseert de
jeugdraad een gezellige avond als afsluiting
van het kerkelijk seizoen voor de jeugd en
‘jong-volwassenen’.

Corry Tigchelaar
Stroek 9
8731 BX Wommels
Tel. 0515-332952

We beginnen 16.30 uur in de Oase met een
American Party: iedereen neemt een paar
hapjes en een drankje mee en voor een
grote pan soep wordt gezorgd.
Daarna is er voor de liefhebbers de
mogelijkheid om te gaan bowlen bij De
Grote Keizer vanaf 20.00 uur.

Voorzitter kerkenraad

Graag opgeven voor de soep en/of het
bowlen voor 9 juni bij Ingeborg van den
Berg-Stap: istap@hetnet.nl of tel. 058 2161288.
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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.

