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Redactioneel 

 
Starten is het thema van 
deze Ruimte. Na de vakantie 
aan het begin van het 
nieuwe seizoen beginnen 
allerlei activiteiten te 
ontstaan. In full-color is al 
een overzicht verschenen, in 
deze Ruimte worden een 
aantal activiteiten toegelicht: 
natuurlijk het startweekend 
met een gezamenlijke 
startzaterdag met Huizum-
West, Tien Woorden thema-
bijeenkomsten, thema-avond 
over Godsbeelden en enkele 
andere activiteiten. 
Daarnaast wordt organist 
Johan Zijlstra voorgesteld. 
We hopen dat u veel 
inspiratie vindt in deze 
Ruimte. We hopen op een 
mooie start! 
 
De redactie 

september 2012 
jaargang 3, nummer 1 

 

 

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

Het nieuwe ‘kerkelijk’ seizoen 
We beginnen met de startzondag. Een 
‘Thomasviering’, waar op de plaats van ‘de 
dienst van het woord’ we in ‘heilige chaos’ in 
beweging komen en elkaar ontmoeten en 
spreken, tekenen, zingen, mediteren over het 
thema ‘Godsbeelden’. 
Wie God is, is een vraag van alle eeuwen, met 
altijd (als je in gesprek komt) verschillende 
beelden. Trouwens, als je bij jezelf te rade gaat, 
dan weet je ook dat in je leven zelf door de jaren 
heen, je beeld van God is veranderd. 
Ook de bijbel geeft diverse beelden: De Heer die 
‘rots, herder, koning, vader, moeder (jazeker!), 
pottenbakker, schaduw, liefde, rechter  enz. 
wordt genoemd. Vele namen voor ‘God’ in de 

loop der eeuwen, maar ook in ieders 
mensenleven.  
De Bijbelse naam voor ‘God’ heeft te maken met 
“er zijn”: “Ik was er, Ik ben er, Ik zal er zijn”….., 
en waar je was, daar zijn herinneringen (van God 
kwijt tot heel dichtbij); waar je bent dat weet je nu 
en morgen?  
We hopen als kerkgemeenschap die beelden 
met elkaar te blijven delen, door er te zijn voor 
elkaar en naar buiten toe. 
Weet dat een ieder welkom is in diensten en 
andere activiteiten die georganiseerd worden. 
Een hartelijke groet van het pastoraal team: 
 
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre 
en Douwe Posthuma 
 

We waren inmiddels gewend aan de jaarlijkse 
gids voor Toerustingswerk in de stad. Deze 
Stedelijke Toerustingsgids krijgt nu een 
opvolger: twee maal per jaar verschijnt een 
full-color krant met daarin alle thema-avonden, 
leerhuizen, cursussen en andere 
vormingsactiviteiten voor jong en oud. 
Gekoppeld aan de krant is inmiddels ook een 
website online, waarop alle informatie uit de 
krant –vaak nog iets uitgebreider- terug te 
vinden is (www.geloveninleeuwarden.nl). Een 
paar vragen aan ds. Helmer le Cointre, die 
samen met Harmien Kazimier en Hans 
Willems de redactie vormt van krant en 
website. 
 
Waarom een krant, in plaats van een boekje? 
De toerustingsgids was goed verzorgd en 
overzichtelijk, maar had als nadeel dat hij 
slechts één keer per jaar uitkwam. Daardoor 
kon hij niet tussentijds worden aangevuld met 
activiteiten die door het seizoen heen werden 
opgezet. De krant komt twee maal per jaar uit, 
zodat hij actueler kan zijn. We kunnen zo ook 
vaker het programma onder de aandacht 
brengen. 
 
De krant ziet er ook nogal anders uit... 
Inderdaad! Hij is in full-color uitgevoerd zodat 
hij naar wij hopen ook aantrekkelijker is om te 
lezen. We hopen op die manier ook de 
belangstelling te wekken van mensen aan de 
rand van de kerk of erbuiten. De krant wordt 
ook op diverse publieke locaties verspreid, 
zoals bibliotheken en gezondheidscentra. 
Wat leuk is om te vertellen is dat de krant 
opgemaakt is door Saskia Deelstra, studente 

van de afdeling media en design van Friese Poort, 
samen met haar docent Bram Scholma. Het is de 
bedoeling dat ook komende edities van de krant en 
wellicht ook de website door deze opleiding zullen 
worden verzorgd. 
 
En dan is er dus nog de website... 
Ja, die kunnen we natuurlijk nog actueler maken en 
bij wijze van spreken wekelijks aanpassen. We 
kunnen daar ook meer informatie op kwijt dan in de 
krant. Een website biedt ook mogelijkheden om 
mensen via links te wijzen op andere websites, 
zoals die van de deelnemende wijkgemeenten en 
organisaties. 
 
 
De krant is in veel kerken in Leeuwarden, Huizum, 
Goutum en Lekkum al uitgedeeld of te vinden. 
Voorts o.a. in Bibliotheken en Gezondheidscentra.  
Meer weten? Kijk op: www.geloveninleeuwarden.nl 
 

Geloven in Leeuwarden: gids wordt full-color krant 
 

Documentaire & Debat 
 
Op zondagmiddag 30 september van 15 tot 17 uur 
is er een nieuwe toerustingsactiviteit in de Oase: 
Documentaire en Debat. De werkgroep Toerusting 
toont een documentaire over een onderwerp dat 
rond die tijd in de actualiteit is en nodigt een 
deskundige uit om in gesprek te gaan met de 
aanwezigen. Het onderwerp wordt kort voor die tijd 
bekendgemaakt via de Zondagsbrie, op de website 
van Huizum-Oost en op de website 
www.geloveninleeuwarden.nl. 
 
Nadere informatie: Hans Willems, tel. 06-16056524  
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  Rondom de diensten 
De diensten van Startzondag t/m 25 november: 
Een heel rijtje diensten. Op elke 3e zondag van de maand is er een Amnesty-stand. 
 
september 
Startzondag 23 september:  
09.30 uur, ‘Oase’, ‘Thomasviering’, ds. D.G. Posthuma 
We beginnen met koffiedrinken, de dienst ‘met allerlei onderdelen’ begint dan rond 10.00 uur, waarna met koffie en een lunch (soep en 
broodjes) we afsluiten. 
 
zondag 30 september: 09.30 uur, ds. D.G. Posthuma 
 
oktober 
zondag 7 oktober: 09.30 uur, ds. W.M. le Cointre 
zondag 14 oktober: 10.00 uur, ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel . Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur 
zondag 21 oktober: 09.30 uur, ds. C. van der Woude, Beetsterzwaag 
zondag 28 oktober: 09.30 uur, ds. D.G. Posthuma 
 
november 
zondag 4 november: 09.30 uur, ds. D.G. Posthuma 
zondag 11 november: 09.30 uur, ds. D.G. Posthuma 
zondag 18 november: 09.30 uur, mw.ds. H.S. Huizenga, Drachten 
zondag 25 november: 09.30 uur: ds. D.G. Posthuma 
In de dienst van 25 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. 
 

Orgelliefhebber Johan Zijlstra 

Op zoek naar een flat vanwege de ‘F’ achter het huisnummer, 
kwam ik tot mijn verbazing terecht bij een mooi huis aan de 
Oostersingel met uitzicht op het water. Hier woont één van onze 
organisten,  Johan Zijlstra, samen met zijn vrouw Estela, 
waarmee hij vorig jaar het  12,5 jarig huwelijksfeest mocht vieren. 
Voor velen is Johan een bekende, want hij speelde al in de 
Dorpskerk.  In 1994 volgde hij daar zijn vader op als organist en 
nu draait Johan dus mee in het rooster in de Oase. 
Als kind kreeg Johan al pianolessen van zijn vader.  Zijn moeder 
speelde ook orgel in een kerk in de omgeving van Joure. Enkele 
jaren later kreeg hij privé pianoles van iemand die concertpianiste 
was en les gaf aan de Leeuwarder Muziekschool.  Op een 
gegeven moment ging zijn belangstelling geleidelijk aan meer uit 
naar orgel : “Al luisterend raakte ik steeds meer en meer 
gefascineerd door de muziek, door de klank van het orgel en ook 
door de prachtige monumentale bouwwerken die de orgels zijn. 
Zo worden alle facetten van kunst gecombineerd in één bepaalde 
ruimte, de kerk.”  
 
Op latere leeftijd is Johan begonnen met orgelstudie. Hierover 
zegt hij: “Eerst leerde ik de meest elementaire dingen, zoals 
pedaalspel en registratie bij mijn vader en gaf hij mij daarbij ook 
de nodige theorielessen.”  In de avonduren haalde hij het 
Staatsexamen voor Orgel. Het theoretische gedeelte van de 
opleiding heeft hij met lof afgerond in 1985. Het tweede deel, het 
Staatsexamen voor Orgel rondde hij in 1992 cum laude af. 
Daarnaast heeft hij in 1987 een Masterclass gevolgd bij de 
bekende Bach-interpretator Ton Koopman in de Waalse Kerk te 
Amsterdam met als thema de orgelkoralen van J.S. Bach. 
 
In het dagelijks leven heeft Johan een administratieve baan aan 
de Rijksuniversiteit van Groningen en coördineert daar tevens de 
telecommunicatie. Thuis heeft hij een piano en een orgel. Johan 
is dus een echte liefhebber van orgels. Bovendien heeft hij  o.a. 
gespeeld in de Aa-kerk en Martinikerk in Groningen, de St. Jan in 
Den Bosch, in Kampen en de St. Bavo in Haarlem. Ook heeft hij 
diensten bezocht in de Nôtre Dame in Parijs en in de kathedraal 
van Orleans. Maar als ik hem aanbied om nu in de auto te 

stappen en naar een orgel te rijden, kiest hij voor het orgel in de 
Martinikerk in Groningen.   
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Elke vrijdagavond kwam een man naar de synagoge. 
De rabbijn wist al lang dat deze man niet meer kon geloven in 
de Eeuwige. 
‘Waarom kom je hier nog steeds?’ vroeg de rabbijn op een 
keer. 
‘Kijk’,  zei de man, ‘ik kan niet meer geloven in de Eeuwige, 
maar geloven dat de Eeuwige niet bestaat, kan ik ook niet. 
Daarom ben ik hier.’ 

Ik schrijf het nu allemaal wat kort door de bocht neer. De vragen 
die de tien woorden oproepen zijn diep ingrijpend en vaak ook 
ingewikkeld. Daarom nemen we er ook rustig de tijd voor: twee 
seizoenen. Dat wil zeggen; vijf woorden per seizoen. Waarbij we 
afwisselen geboden uit de eerste vijf (relatie met God) en de 
tweede vijf (relatie tussen mensen) behandelen. 
 
Thema-diensten 
We gaan op verschillende manieren met de thema’s uit de Tien 
Woorden bezig. 
Om te beginnen komen er thema diensten. De startzondag is in 
feite de eerste thema-dienst; die gaat namelijk over wie God voor 
ons is. Dit najaar volgen dan nog twee themadiensten over 
‘Gesneden beelden’ (7 oktober) en over ‘Geloof en geweld’ (4 
november). het is de bedoeling dat deze diensten telkens met 
een groepje gemeenteleden worden voorbereid. 
 
Thema-bijeenkomsten 
Rondom elk ‘Gebod’ komen er ook thema-bijeenkomsten. De 
eerste bijeenkomst is op 3 oktober in ‘De Schakel’. Die gaat over 
godsbeelden en de vraag hoe die in onze kring de afgelopen 
decennia zijn veranderd. Dr. Hans Snoek komt daarover met de 
deelnemers spreken (zie elders in deze Ruimte). 
De tweede thema-avond is op 13 november in de Oase. Die gaat 
over geloof en geweld. (Zie elders in deze Ruimte). 
 
Een overzicht van het project met de Tien Woorden vind je elders 
in deze Ruimte. 
We hopen op een levendig gesprek en inspirerende 
bijeenkomsten en diensten! 
 
ds. Helmer le Cointre 

 

De komende twee seizoenen willen we in Huizum-Oost en in 
Camminghaburen aan de slag gaan met de Tien woorden (of 
tien geboden). Waarom de tien geboden? 
De Tien geboden vormen in zekere zin de basis onder ons 
geloof en ook onder onze beschaving. Niet alleen wordt 
daarin het geloof in de éne, bevrijder-God verwoord; er 
worden ook een aantal elementaire ‘leefregels’  of  
‘richtingwijzers’ gegeven, die helpen om het leven en 
samenleven goed te houden of te maken. 
 
Heel het leven 
In de tien woorden komt eigenlijk heel ons leven ter sprake. 
De godsdienstige dimensie komt vooral in de eerste vier 
geboden ter sprake: 1. Ik ben de Heer, je God; 2. Geen 
andere Goden; 3. Geen misbruik van mijn Naam; 4. Vier één 
dag met Mij. 
Het vijfde woord vormt als het ware de schakel naar de 
tweede vijf: ‘houd vader en moeder in ere’ duidt al op de 
omgang van mensen met elkaar en tegelijk is het gezin of de 
familie de plek waarin zowel de omgang met God als die 
tussen mensen wordt geleerd. 
De tweede handvol woorden gaan over de omgang tussen 
mensen waarin de ware dienst aan God zich ook bewijst. Een 
goed leven met toekomst zul je hebben als je leeft 6. zonder 
bloedvergieten; 7. zonder ontrouw; 8. zonder diefstal; 9. 
zonder leugens; 10. zonder hebzucht en afgunst. 
 
Actualiteit 
Het is duidelijk dat hier alle terreinen van het leven aan de 
orde komen. De eerste vijf woorden stellen ons voor de vraag 
in wie of in wat wij eigenlijk geloven. Waar stellen wij ons 
vertrouwen op? Waar stellen wij onze hoop op? Kortom: wie 
is onze ‘god’? 
Het is de vraag naar wat –of wie- ons mensen ten diepste 
beweegt. 
Dat zijn vragen die ook vandaag nog niets aan actualiteit 
hebben ingeboet. Is het een welvarend en comfortabel leven 
waarin wij geloven? Is het de economie en het geld dat 
heerschappij voert over onze levens? Wat betekent het geloof 
in de Bevrijdende God van de 10 woorden voor ons vandaag? 
De tweede vijf woorden stellen tal van actuele vraagstukken 
aan de orde: hoe zit het met geweld? Hoe gewelddadig zijn 
wij? Wat is geoorloofd en wat niet? 
Hoe zit het met onze relaties? Wat betekent trouw-zijn in 
vriendschappen en intieme relaties? Hoe leef je zonder een 
vorm van –bewuste of onbewuste- diefstal van andere 
mensen of zonder roofbouw op de schepping? 
Wat betekent eerlijkheid, oprechtheid en 
waarheidsgetrouwheid in een wereld waarin vooral je ‘image’ 
belangrijk lijkt te zijn? En tenslotte: hoe word je je eigen 
hebzucht en verlangen naar meer de baas in een wereld die 
jou vertelt dat het goed is altijd meer te willen hebben? 
 
Levensvragen 

In verbinding met.... de Tien Woorden 
 

Overzicht Tien woorden-project  
 
23 september: Oase & Schakel: Startzondag 
3 oktober, 20.00 uur, De Schakel: thema-avond: ‘Gesneden 
beelden?’ Over godsbeelden en hoe die veranderen, met dr. 
Hans Snoek 
7 oktober 9.30 uur in de Oase: themadienst over 
godsbeelden. 
4 november 9.30 uur in de Oase en de Schakel: 
Themadienst over geloof en geweld 
13 november: 20.00 uur in de Oase: thema-avond over 
geweld 
18 november, 19.30 in de Schakel: Film Dekaloog 'Gij zult 
niet doden’, met nagesprek. 
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  Colofon 
Redactie Ruimte 

p/a De Pelsweg 10 
8934 CC Leeuwarden 

 
Uiterste inleverdatum voor het 

volgende nummer:  
7 november 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 
 

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. 

3 okt Thema-avond over Godsbeelden 

 
 

Liet 241 út Tuskentiden. 
 
Moarns-ier de eagen rêstich opslaan kinne, 
de sinne sjen yn al har pracht en priel, 
it goede fan`e ierde ite en drinke, 
de neiste syn gerak jaan fan ús diel: 
dat is genede, dat is genede. 
 
De Heare God aloan foar eagen hâlde, 
syn grutte namme loovje yn ús liet. 
Him alle noed en soargen tabetrouwe 
en fol ûntsach Him folgje dêr`t Hy giet: 
dat is genede, dat is genede. 
 
Us libben feilich yn syn hoede witte, 
it útsicht hâlde op Jeruzalim, 
ús troch de dea net mear ferskrikke litte 
en opstean by it hearren fan Gods stim. 
Dat is genede, dat is genede. 
 
 Tekst Jacobus Krol 
 Meldij Bernard Smilde. 
 

  

 

Startzaterdag 

Gezamenlijke Startzaterdag op 22 
september 
Op zaterdag 22 september wordt er aan het 
begin van het nieuwe seizoen een 
gezamenlijke startzaterdag gehouden voor 
Huizum-Oost en Huizum-West.  
Alle gemeenteleden hebben een folder 
ontvangen waarin de activiteiten voor deze 
zaterdag vermeld staan. Er wordt een 
gevarieerd programma aangeboden voor 
jong en oud: 
 Er is keuze uit een rondleiding door de 
Blokhuispoort , een fietstocht of een 
fietstochtje met aansluitend kanovaren. Alle 
activiteiten beginnen om 14.00 uur. 
Vanaf 17.30 uur is er een gezamenlijke 
maaltijd bij de Kurioskerk. 
Er is op deze dag ruime gelegenheid  voor 
ontmoeting en gesprek. 
               U/jij bent van harte welkom. 
  
Als u vragen hebt,  kunt u terecht bij: 

Janet Wassenaar tel. 2887710 (na 18.00 uur) 
of via de e-mail: rinzejanet1@hotmail.com  
of bij: Anja Bakker tel. 058-2671016 of via de 
e-mail: ajbakkerschuurman@gmail.com 
               Namens de 
Startzaterdagcommissie, Anja Bakker 
 

Inleider op deze avond is dr. Hans Snoek. Hij is docent aan 
Hogeschool Windesheim en aan de VU en schreef o.a. ‘Een huis om in 
te wonen’, een boek over de uitleg van de bijbel. 
 
Ter introductie op deze avond schrijft Hans Snoek: ‘Onze persoonlijke 
visie op God komt niet zomaar op een dag uit de lucht vallen. Haast 
altijd is de wijze waarop we God ervaren (of juist niet ervaren) stapje 
voor stapje gegroeid en hangt het samen met de manier waarop we 
tegen de wereld, de Bijbel, onszelf etc. aankijken.   
Dit alles heeft tot gevolg dat we onze persoonlijke visie op God vaak 
tientallen jaren meenemen en soms zelfs een heel leven lang. 
Tegelijkertijd is het eigenaardige van de ontwikkelingen over de 
afgelopen zestig jaar dat bij veel protestanten het Godsbeeld ingrijpend 
is veranderd.  In de verzuilde samenleving was God voor velen een 
almachtige God die alles voorzag en controleerde. Tegenwoordig 
ervaren veel protestanten God eerder als iemand die er niet altijd is, 
maar wel van hen houdt.   
 

Tijdens de avond op 3 oktober zullen 
we deze ontwikkelingen onder het 
vergrootglas leggen en proberen te 
achterhalen welke factoren geleid 
hebben tot deze verandering in 
Godsbeelden.’ 
 
Woensdag 3 oktober , 20.00 uur, 
Kerkelijk Centrum De Schakel, 
Havingastate 7. 
 

Zwaard en Geweten 
Op dinsdagavond 13 november van 20 tot 22 uur is er in de Oase een avond over geloof en 
geweld die aansluit bij het thema De Tien geboden dat dit kerkelijk seizoen in veel activiteiten 
terugkomt. Gastspreker is dominee Jaap van der Goot, die als luchtmachtpredikant onder 
andere op missie was in Afghanistan. Wat is het christelijk perspectief op geweld, hoe verstaan 
militairen hun taak in het licht van de bijbel en voor welke dilemma’s komen zij te staan? Die 
vragen komen aan bod, in aanwezigheid van Leeuwarders die op de vliegbasis werken en een 
vertegenwoordiger van een vredesorganisatie. 
Informatie: werkgroep Toerusting, Hans Willems, tel 06-16056524 
 


