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Redactioneel 

 
Hoe afhankelijk zijn we van 
internet? We hebben 
afgelopen maand al een 
dienst gehad met als 
onderwerp 'Kerk en sociale 
media, zegen of vloek'. Een 
conclusie was dat sociale 
media goede kanten heeft 
en minder goede kanten. Je 
moet er niet afhankelijk van 
zijn. Helaas moet ik 
toegeven dat ik nu wel 
afhankelijk ben van internet. 
De redactie functioneert 
vooral via gmail en helaas 
nu rond de deadline van 
Ruimte, ligt bij mij (Edwin) 
het internet eruit. Dus 
vanmiddag maar een USB-
stick bezorgd en dit 
redactioneel via mijn 
telefoon verstuurd. Gelukkig 
verschijnt naast de digitale 
Ruimte (via 
www.kerkhuizumoost.nl) 
deze ook op papier en kunt u 
dit Adventsnummer op 
papier lezen. Veel 
leesplezier. 
 
De redactie 

november 2013 
jaargang 4, nummer 2 

 

 

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

Verdriet 
Onverwacht kwamen we vorig jaar in de 
herfstvakantie deze ingekleurde ets tegen. 
In Münster was het waar we bij verrassing een 
mooie Chagall-tentoonstelling konden bezoeken. 
Chagall (1887-1985) altijd zo kleurig en 
bijzonder. Ook veel van wat we hier konden 
bekijken, was dat. 
 

 
 
Maar ineens bovenstaande ets. 
En waar zo vaak op schilderijen van Chagall 
allerlei figuren en symbolen te zien zijn, was 
deze ets zo heel sober. Alles geconcentreerd op 
die 2 figuren. Het zijn Abraham en Sarah. 
Abraham beweent Sarah, die voor hem ligt nadat 
ze is gestorven. 
Tere vrouw zo wit en zo stil en klein. 
Naast haar Abraham, groot en met een grote 
sterke hand voor z’n gezicht. En je ziet en voelt 
intens verdriet. De tranen hoeft niet iedereen te 
zien maar ach, het verdriet is niet te verbergen. 
Ze zijn oud geworden samen. Dan mag je wel 
dankbaar zijn. Ja, maar je kunt elkaar niet 
missen, nooit eigenlijk. Oud geworden. 
En ‘nu heeft ze het veel beter’ zei eens een 
‘trooster’ tegen net zo’n verdrietige oude man. En 
deze werd zo boos, want ‘bij mij had ze het goed. 
Wij hadden het na zo lange tijd nog steeds heel 
goed’. 

Het hele leven van Sarah is wederzijds een 
leven van aangezicht tot aangezicht geweest. 
Voor elkaar waren ze ‘een hulp tegenover’. 
Verdriet is groot. Die grote hand voor zijn 
gezicht. Dan zijn die laatste dingen, dan is ieder 
moment van belang, iedere handeling, de laatste 
zorg, voor het haar, de kleding, nog eens zien en 
even aanraken, de begrafenis (Genesis 23). 
De liefde was groot. 
 
Zovelen herkennen dat verdriet, andere kant van 
de liefde. En wat zijn dan woorden of troosten? 
Het is niet een opstandigheid wegduwen of 
vertellen hoe iemand zich moet voelen. 
Troosten is niet in pasklare antwoorden. 
Wel luisteren en aandachtig de naam noemen 
en nog eens de verhalen horen. Is zwijgen om 
de liefde en het gemis. Samen worstelen en 
zoeken en hopen. De tranen en verdriet 
erkennen , troosten is niet een dam maar een 
bedding voor verdriet. 
En delen in de verwondering om deze mens: 
 
Ooit 
in alle oorspronkelijkheid 
uit zijn handen gekomen 
zijn geheim dat mens werd 
gestalte van aarde en licht, 
een naam en gezicht. 
Bovenmenselijk geheim. 
 
Geheim dat zich ontvouwt 
Haar gang gegaan 
Haar leven geleefd 
 
Totdat zij ten slotte, 
in alle oorspronkelijkheid 
 
Totdat zij, 
met haar naam met haar gezicht 
 
Terugkeert naar het begin 
zich voorgoed ontvouwt 
in het eeuwige geheim 
Handen die kennen en voltooien. 
 
Dat we met die liefde de namen noemen in onze 
dienst van de Gedachteniszondag. 
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Rondom de diensten 

Kerkdiensten 

 
 24 november 09.30 uur ds. D.G. Posthuma. In deze dienst 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. In deze dienst begeleidt Olchert 
 Clevering ons op de piano of orgel en verleent de cantorij haar medewerking. Na afloop van de dienst is 
 er koffiedrinken. 
 1 december 09.30 uur 1

e
 advent, ds. W.M. le Cointre 

 8 december 09.30 uur 2
e
 advent, ds. S. Sijtsma, Heerenveen 

 15 december 10.00 uur 3
e
 advent, ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel en stand Amnesty International. 

 22 december 09.30 uur 4
e
 advent, ds. D.G. Posthuma 

 
Na elke viering is er koffiedrinken, maar bij de dienst op 3e advent beginnen we in ontmoeting met koffie, vanaf 09.30 uur. 
 
We hopen dat op elke adventsdienst er ook kindernevendienst is. Op de website is t.z.t. daar meer over te lezen 
(www.kerkhuizumoost.nl). 
 

Bijeenkomsten advents/kerstvieringen 
Erasmushiem, zaterdag 14 december, 15.00 uur 
Aldlânstate, woensdag 18 december, 15.30 uur 
 

Welkom in deze diensten. 

In gesprek met … 

… Anneke Timmermans

Vlakbij de Oase in een mooie flatwoning, woont Anneke 
Timmermans met haar man Bertus. Bertus is ground-engineer bij 
de KLM. Hij is vaak een aantal dagen weg en overnacht dan in 
Uithoorn, waar ze nog een huis hebben. In de flat in Leeuwarden 
wonen ze al heel lang: eerst in de woning ernaast, maar dit 
appartement heeft een extra kamer, waar ze graag zitten. Meestal 
met een tablet in de hand, dingen op Internet zoeken of het 
spelletje Word On HD spelen met haar vriendin. 
Anneke Timmermans bemenst al 25 jaar het Kerkelijk Bureau. 
Eerst gevestigd aan de Jozef Israëlsstraat in een zaal van de 
Pniël. Nu in de Kurioskerk. Op woensdag en vrijdag tussen 9.00 
en 11.00 is Anneke aanwezig op het bureau om mensen die 
langskomen te helpen met vragen. Daarnaast werkt ze daar of 
thuis de ledenadministratie bij van de kerk. Sinds 2 jaar is er een 
nieuw systeem, LRP. Toen dat werd ingevoerd, heeft het veel tijd 

gekost om het te leren, en om te gaan met de fouten die in het 
systeem zaten. Maar nu gaat dat een stuk sneller en zijn de 
meeste fouten eruit gehaald. 
Naast de ledenadministratie regelt Anneke zaken rond een 
trouwerij, maakt ze rekeningen voor de zaalverhuur van de 
Kurioskerk en de Oase, regelt inkomende post en waar ik Anneke 
van ken, is dat ze precies weet wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Als er een verzoek via de website binnenkomt, dan stuur ik het 
altijd door naar Anneke en die handelt het verzoek of de vraag af 
of stuurt het door naar degene die ervoor verantwoordelijk is. Wat 
mij dan ook altijd opvalt is dat er binnen een half uur reactie is: 
“Alle email komt ook binnen op de telefoon. Zo weet ik meteen als 
er een e-mailtje binnenkomt en kan ik meteen reageren”. 
 Een drukke periode in het jaar is tijdens de Kerkbalans. Al in 
september/oktober beginnen de voorbereidingen. Alle enveloppen 
en looplijsten worden klaargemaakt in december, zodat in januari 
deze kunnen worden bezorgd bij de mensen. Als de enveloppen 
worden ingeleverd, is het huis net een postkamer. Bertus helpt 
mee met de enveloppen open te maken en daarna controleert 
Anneke alle toezeggings-formulieren en administreert ze. 
Zaterdag beginnen en tot maandag gaat ze aan een stuk door. Elk 
jaar zegt Anneke op maandag dat ze het volgend jaar rustiger aan 
wil doen, maar toch lukt het niet: het werk moet eerst af. 
Anneke heeft altijd in de Dorpskerk gekerkt. Hoewel de Oase om 
de hoek zit, was het wel wennen aan de andere diensten in de 
Oase. 
Naast het kerkelijk bureau, is Anneke ook Ouderling 
Kerkrentmeester. Ooit was ze ook Ouderling van Aldlânstate. Dit 
vond ze heel leuk werk, vooral het bezoeken van mensen. 
Zoals al eerder aangegeven vindt Anneke computeren heel leuk. 
Het doorgronden van het ledensysteem. Ze is daar ook 
perfectionistisch in: “Bij sommige mensen stond er een punt 
achter de naam en bij sommige mensen niet. Het heeft me wel 
veel tijd gekost, maar nu is het bij iedereen gelijk”. Daarnaast is ze 
de laatste tijd veel kleertjes aan het breien voor de poppen van 
een kleinkind van haar vriendin. In de zomer zijn Anneke en 
Bertus in de weekenden veel te vinden in hun chalet in het Drents-
Friesche Woud. Daar maken ze veel fietstochten en genieten er 
van de bossen. 
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Oikocredit en Sinterklaas 
Sinterklaas en Oikocredit, heeft dat iets met elkaar te maken? Op 
het eerste gezicht niet, maar... 
 
Voor Sinterklaas mag je een verlanglijstje invullen. Oikocredit kijkt 
óók naar verlanglijstjes van mensen. En net als bij Sinterklaas 
werkt het alleen als anderen het spel meespelen. Oikocredit is een 
coöperatieve vereniging, die geld leent van mensen en kerken en 
dit weer uitleent aan arme mensen in ontwikkelingslanden. 
Voorwaarde is dat men een goed ondernemingsplan heeft voor 
het opzetten van een bedrijfje en niet kan lenen bij een gewone 
bank. Door een lening in de vorm van microkrediet (€ 50,- / € 100,-
) krijgen deze mensen de mogelijkheid om in hun eigen 
onderhoud te voorzien en hun kinderen naar school te sturen. 
Voor hen meer dan een Sinterklaascadeau! 

Doet u mee met Oikocredit? Dat kan door een participatie 

Oikocredit (€ 200,-) te kopen. U helpt dan drie mensen aan een 
microkrediet. Of lid te worden van Oikocredit Nederland (€ 20,- per 
jaar). 
Kijk ook op www.oikocredit.org of vraag meer informatie bij de 
Promotiegroep Oikocredit Fryslân, contactpersoon Pieter Kooistra 
tel. 0582880038, e.mail pkooistra@oikocredit.org. 

 

Afscheidsdienst Dorpskerk 
De Dorpskerk, gebouwd in de 12e 
eeuw, is een rijksmonument. Het 
orgel stamt uit 1849 en is 
gebouwd door de gebroeders Van 
Dam die veel pijpwerk uit het 
oude orgel weer hebben gebruikt. 
In 1954 is het instrument 
gerestaureerd. Rond 2000 is de 
kerk zelf ook gerestaureerd. 
Aanleiding tot de restauratie was 

de aanwezigheid van de bonte knaagkever en zijn vernietigend 
werk. Na jarenlang gebruik door vooral de Hervormde Kerk is dan 
toch het afscheid gekomen. Op vrijdag 29 november draagt de 
kerkgemeenschap de kerk over aan de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken (SAFT). De Dorpskerk is de 43e kerk die het eigendom 
wordt van de SAFT. Het is de eerste kerk in een stad voor de 
stichting. Op zondag 6 oktober was de afscheidsdienst. Hier volgt 
een korte impressie van deze bijzondere dag. 
 
We hadden geluk: de zon scheen door de ramen aan de zuidkant 
zodat het licht zijn werk kon doen. Het interieur werd als het ware 
in de schijnwerpers gezet. De laatste jaren als er iets te doen was 
in de Dorpskerk, was dat ’s morgens of ’s avonds. ’s Morgens 
staat de zon in het oosten, aan die kant van de kerk zijn weinig 
ramen. ’s Avonds is het donker en heb je alleen kunstlicht. Nu 
was het middag, we konden binnen van de zon genieten. 
Veel kerkgangers die vroeger in de Dorpskerk kwamen, waren 
ook nu aanwezig. De ambtsdragers van dienst waren van 
Huizum-Oost en -West. Zo werd het afscheid gezamenlijk 
gedragen. Voorganger was ds. J. D. Th. Wassenaar uit 

Hellendoorn. Wassenaar was van 1990 tot 1996 predikant van de 
toen nog hervormde Dorpskerk. De link naar vroeger klonk door 
in de te zingen liederen. De link naar de toekomst was in de 
preek. Nu de Dorpskerk niet meer zal functioneren als plaats voor 
de zondagse eredienst, hield ds. Wassenaar ons voor dat 
eenkerkgemeenschap niet ophoudt te bestaan als een kerk sluit. 
Het is maar een gebouw en je kunt ook buiten de Dorpskerk kerk 
zijn. 
Na afloop van de dienst was er koffie- en theedrinken in de 
Voorhof. Zo kon je nog lekker even napraten en herinneringen 
ophalen. 

 

 

Vrouwen vol hoop 

 

Themadienst voor de Advent 
 
In december lezen wij verhalen over ‘sterke vrouwen’ in de Bijbel: Rachab, Ruth, Batseba, 
Maria en Hanna. Op 1 december maken wij daar een begin mee met het verhaal van Tamar uit 
Genesis 38. Hoe een sterke vrouw toekomst afdwingt voor zichzelf en haar nakroost. 
Op welke manier zijn vrouwen vandaag vol hoop en bezig toekomst te openen? 
Daarbij kun je denken aan Malala, maar ook aan anderen; wie is voor jou een voorbeeld? 
Samen met gemeenteleden die mee willen denken en doen, wil ik graag deze dienst 
voorbereiden op: woensdagavond 20 november om 20.00 uur in de Oase. 
Van harte welkom! 
 
ds. Helmer le Cointre & werkgroep Vieren Huizum Oost 
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8934 CC Leeuwarden 
 

Uiterste inleverdatum voor het 
volgende nummer: 
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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 
 

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. 

  

Colofon 

Advint 
Der is in rige froulju, mei Eva is `t begûn. 

Dy hawwe yn`e skiednis Gods leafde hannen jûn. 
Hoewol`t yn alle ieuwen har wurk net achte waard, 

God joech har moed en segen, al libben se yn it skaad. 
 

Kom,sjong it liet fan Sara, dy`t laitsjend bernje mocht; 
en sjong it liet fan Tamar, dy`t opkaam foar har rjocht; 
en sjong it liet fan Hana, har langst nei bern wie grut; 

en sjong ek fan Maria, de draachmem fan it Wurd. 
 

Der is in rige froulju dy`t leauwich, fêstberet, 
har folk yn`t libben holden, dwers tsjin gesach en wet. 
Al waard der net oer sprutsen, God segene har moed. 

Om`t se syn namme frezen die Hy har tige goed. 
 

Kom sjong it liet hoe`t Sjifra en Pûta it befel 
wjerstiene om bern te deadzjen, de hoop fan Israel; 
en sjong it liet fan Rachab, har rêding wie in koard; 
en sjong it liet fan Ester, se kearde folkenmoard. 

 
Der is in rige froulju, dy`t iep`en hert en doar 

foar Jezus by syn rûngean, dy`t seagen hoe`t Hy stoar, 
en dy`t ek boade dienen fan syn ferrizenis: 

it waard net leaud, oant Jezus sels kaam as tsjûgenis. 
 

Kom sjong it liet fan Anna, se seach it Kristusbern; 
en sjong it liet fan Marta, se tsjinne yn soarch ferlern; 

en sjong hoe`t de Maria`s nei Jezus harke ha, 
har falt oan `t himelsk feestmiel in kostlik plakje ta. 

 
In liet út de bundel fan “Iona”. 

Gezocht 
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