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Inhoud 

Redactioneel 1 

Redactioneel 

 
De Ruimte is een aantal 
jaren geleden opgezet als 
nieuwsbrief voor Huizum-
Oost. Ook in het ziekenhuis 
(waar Bornia Herne en 
Nieuw Mellens onder vallen) 
wordt de Ruimte gelezen. 
Van de pastores uit het 
ziekenhuis kunt u in dit 
nummer een bijdrage lezen. 
Dit nummer staat in het 
teken van Kerst, de geboorte 
van Christus. Zoals elk jaar 
is er ook weer een 
Kinderkerstnachtdienst in de 
Oase. Lees meer hierover in 
dit nummer! Fijne Kerst! 
 
De redactie 

december 2013 
jaargang 4, nummer 3 

 

 

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

Om in mensen mens te worden 
In de adventsweken hebben we in de zondagse 
vieringen gewacht op de komst van Jezus. We 
hoorden van zijn ‘voormoeders’, Tamar, Rachab, 
Ruth en Batseba. Op Kerstmorgen Maria, 
natuurlijk met  haar Jozef. 
Ik geef hieronder de prachtige woorden van 
Huub Oosterhuis, waarmee veel is gezegd.  
Over dat Kind, die Mens met die Naam, als de 
mens die naast je is. 
 
Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd 
toen hij, in een ver verleden 
werd geboren, ver van hier 
 
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 
zoon van Jozef, zoon van David 
zoon van Jesse, zoon van Juda 
zoon van Jacob, zoon van Abram 
zoon van Adam, zoon van mensen 
 
die ook zoon van God genoemd wordt, 
heiland, visioen van vrede 
licht der wereld, weg ten leven 
levend brood en ware wijnstok 
 
die, geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken 
als een eeuwenoud geheim 
als een wachtwoord doorgegeven 
als een vreemd vertrouwd verhaal 
 
die een naam in mijn geheugen 
die de stem van mijn geweten 
die mijn waarheid is geworden: 
hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is 
als een levende geliefde 
 
die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen  
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 
 
die, ten dage dat hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar 
die niet steil en ongenaakbaar 
niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde 
 
die zijn leven voor zijn vrienden 
prijsgaf, door een vriend verraden, 
die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die, van God en mens verlaten, 

is gestorven als een slaaf, 
 
die gestrooid is in de akker 
als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood, 
die als graan geoogst zal worden 
die als brood verdeeld wil worden 
om in mensen mens te worden 
 
die, verborgen in zijn God, 
onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen, 
die ons groet vanuit zijn verte 
die ons aankijkt van dichtbij 
als een kind, een vriend, een ander 
 
hem gedenk ik hier, hem noem ik 
en beveel hem bij je aan 
als je levende geliefde 
als de mens die naast je is. 
 
Allen mooie Kerstdagen toegewenst 
Helmer le Cointre, Douwe Posthuma 
en Anja Bakker, 
want we zijn blij dat Anja weer vanaf januari in 
ons midden werkzaam is! Welkom, Anja, we 
hebben je de afgelopen maanden gemist. 
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Rondom de diensten 

Kerkdiensten 

 
dinsdag 24 december 19.00 uur ds. P.R. Beintema, Kinderkerstfeestviering 
woensdag 25 december 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, m.m.v. cantorij Huizum-Oost 
dinsdag 31 december 19.30 uur ds. Douwe Posthuma, kort avondgebed 
woensdag 1 januari 10.00 uur ds. Douwe Posthuma, een ‘nieuwjaarsviering’. Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 5 januari 10.00 uur ds. Douwe Posthuma, dienst van Schrift en Tafel. Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 12 januari 09.30 uur ds. Helmer le Cointre, dienst van Schrift en Tafel. Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 19 januari 09.30 uur ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 
zondag 26 januari 09.30 uur mw. ds. E.C. Rooseboom, Drachten; medewerking orkest Huizum-Oost 
zondag 2 februari 09.30 uur ds. Helmer le Cointre 
zondag 9 februari 09.30 uur ds. J. Miedema, Oosterbierum 
zondag 16 februari 09.30 uur ds. Douwe Posthuma 
zondag 23 februari 10.00 uur ds. Douwe Posthuma, dienst van Schrift en Tafel. Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
    Medewerking cantorij Huizum-Oost 
zondag 2 maart 09.30 uur ds. Helmer le Cointre 
zondag 9 maart 09.30 uur ds. Douwe Posthuma, 1e zondag 40-dagentijd 
 

Welkom in deze diensten. 

Oproep 
Aan kinderen, ouders, verzorgers en grootouders en alle andere 
belangstellenden! 
 
Op dinsdagavond 24 december a.s. is er om zeven uur ’s avonds 
in de Oasekerk in Huizum een kinder-kerstnachtdienst rond het 
thema 
 
“geen stille nacht”! 
 
Kom met het hele gezin, zing bekende kerstliederen en luister als 
het geboorteverhaal van Jezus uit de bijbel klinkt!  
Kinderen die het leuk vinden, kunnen mee doen met het 
kerstspel. Kom dan als herder, engel of koning verkleed. 
En: luister naar onze verhalenvertelster die deze keer met een 
knipoog het blijde evangelie van de geboorte van Jezus vertelt 
waarbij de kinderen actief mee kunnen doen! 
 
O ja, na afloop is er chocolademelk en een kerstkransje!! 
Beleef het mee!!!! 
 
Hoort, zegt het voort!!! 
 
Ds. P.R.Beintema 
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Heilige herrie 
Dacht jij dat de kerstnacht in Bethlehems stal 
zo heilig en stil was? Welnee, ben je mal! 
Je hoort het geblaat van een stelletje schapen, 
een loeiende os die niet langer kan slapen, 
 
drie wijzen die knielen in ritselend stro, 
Maria die snottert bij ieder cadeau, 
een balkende ezel, een groepje kamelen 
die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen. 
 
een lachende Jozef, een hoestende herder, 
en zo kan ik hier nog wel eventjes verder. 
Het is in die stal dus, dat had je gedacht, 
geen stille, maar wel een bijzondere nacht, 
 
want daar in het midden van al dat kabaal 
ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal 
het kindeke Jezus dat kraaiend van pret 
de heilige herrie in gang heeft gezet. 
 
Tekst: Christien Crouwel 
Met toestemming overgenomen uit Open Deur 
opendeur@boekencentrum.nl 
 
Stille nacht, heilige nacht is de sfeer die we graag bij het kerstfeest willen hebben: In alle onrust van de tijd, in alle aanvechting, pijn, te 
midden van verhalen van oorlog en geweld even een moment van rust. Met Kerst trekken we graag geestelijk de gordijnen even dicht, 
een stille kaars, een bezinnend woord, maar vooral geen onrust. 
Het Kerstgedicht dat Christien Crouwel een paar jaar geleden in de Open Deur publiceerde, doorbreekt de heilige stilte en trekt die 
gordijnen helemaal open: een heleboel herrie en kabaal, toen in Bethlehem. Het valt zó door te trekken naar de wereldsteden van nu: 
toeterende auto’s door stoffige straten, knullen met mutsen en scheel van het lijmsnuiven, een brommer die pruttelt en daartussen 
heren in pak, een taxi die wacht om ze weer mee te nemen naar een ambassade, en dat alles bij een kraamvrouw, onverwacht bevallen 
in een hut van golfplaat, een vader die blij en trots zijn kind toont en als stralend middelpunt de zuigeling, trappelend met zijn pootjes, 
krijsend van pret of honger. Altijd weer weet een kindje ons hart te raken, dit wonder is zoveel groter dan alle medische verklaring: Hier 
ligt een mensenkind, een toekomst ligt open, wat zal er van dit kind worden? Dagelijks worden kinderen in onrust geboren en altijd weer 
buigen mensen vol verbazing over hen heen. 
Een spreekwoord zegt Ieder nieuw mensenkind is een teken dat God deze wereld niet vergeten heeft. Op de romantiek van dit gezegde 
valt het nodige af te dingen, kinderen worden soms in de meest beroerde omstandigheden geboren, vol geweld, vol onveiligheid, 
ongewenst. Maar belijden we met Kerst juist niet, dat God zich in díe omstandigheden heeft laten kennen? Hij is niet gekomen in de 
stille nacht, maar te midden van het uitschot en de buitenlanders van die tijd. Zijn komst in Jezus onze Heer is een teken, dat het Licht 
opgaat in de duisternis. Maar Licht is dan wel stralend, kraaiend, vol plezier. Licht is vitaal en vol leven, Licht nodigt ons uit de gordijnen 
open te trekken, op te staan, het leven in te gaan. Dat leven op straat ziet er niet stil en vredig uit, het kan ruw en hard zijn, maar Kerst 
geeft ons daarbij ook een stralende vitale lach: Lachen, vreugde, heelheid, dat is Gods belofte voor deze wereld. In de rotzooi van de 
wereld even een plekje vol heilige herrie, als voorbode van het grote feest van het Licht dat alle mensen wacht. 
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Redactie Ruimte 
p/a De Pelsweg 10 

8934 CC Leeuwarden 
 

Uiterste inleverdatum voor het 
volgende nummer: 
14 februari 2014 

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 

Gedicht 
Psalm 2 
 
Wat tjirgje har de folken wyld oerstjoer, 
hoe meitsje dochs de naasjes ydle plannen! 
Hja lizze it mei-inoar ienriedich oer 
om tsjin de Allerheechste gear te spannen. 
Tsjin God en syn Messias-kening sprekke 
de machtigen en grutten fan`e wrâld: 
“Kom, smite w`ús de beage fan`e nekke, 
te lang al kniept de bân fan har bewâld!” 
 
Mar yn`e hege himel wennet God, 
de Heare troanet fier oer loft en wolken. 
Hij laket om har waan en hat de spot 
mei it fertoan fan dy oerdwealske folken. 
Aanst fart syn grime oer dy goddeleazen, 
syn lûd ferbjustret harren as Hy seit: 
“Ienkear haw Ik myn eigen kening keazen 
op Sion, der`t myn hillge wenning leit.” 
 
Op syn gesach sis ik de wrâld yn`t rûn 
it hertsgeheim dat Hy my die te witten: 
“Myn soan bisto-sei Hy- `k haw hjoed dij wûn, 
om dij myn folle leafde sjen te litten. 
Freegje My frij en de einen fan`e ierde, 
de fierste folken jou Ik yn dyn macht. 
Dyn skepter brekt al wa`t noch tsjinwar biede, 
as izer dat in krûk oan diggels slacht.” 
 
Kom, keningen, kies no de wiiste wei, 
rjochters fan de ierde, lit jim dochs beleare! 
Doch bliid syn tsjinst, erken Him dei oan dei 
en bring de Hear mei freze en beving eare. 
Dat Er net lilk wurdt en jim aanst fergeane, 
want as syn grime lôget, is`t te let! 
Mar lokkich hja dy`t yn syn hoede steane 
en dy`t har burgen witte oan syn hert. 

Running Dinner 
Vanwege alle positieve reacties organiseren 
we ook dit seizoen weer een ‘Running 
Dinner’ op vrijdag 21 februari 2014, 
aanvang 18.00 uur. Enkele deelnemers van 

voorgaande jaren zijn nu al aan het 
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 elk gerecht (45 – 75 min., 

afhankelijk van de gang) 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: 
1 n, in diner) 

 
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 begin februari 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 7 februari 2014. 

De organisatie is in handen van: 
Harry Berg, Amber de Lange, 
Marco van der Wal en Lotte 
Nijssen. 
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