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Redactioneel 

 
Op het moment van 
schrijven hebben we nog 
geen nieuwe koning. Als u 
dit leest, als het goed is wel. 
In de Bijbel kennen we ook 
veel koningen. In het 
liedboek staan ook veel 
koningsliederen. Zouden die 
in het nieuw liedboek ook 
weer terug komen? Zal 
Olchert Clevering die voor 
ons gaan spelen? Misschien 
vindt u het antwoord in het 
Pinksternummer van Ruimte. 
Dit is het laatste nummer van 
dit seizoen. In september 
komt het volgende nummer 
uit. Kopij kunt u sturen naar 
het adres dat in de colofon 
vermeld staat. Een goede 
zomer toegewenst. 
 
De redactie 
 

 

mei 2013 
jaargang 3, nummer 6 

 

 

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

 
Houdt http://www.geloveninleeuwarden.nl/ 
in de gaten voor nieuwe activiteiten voor 

het komend seizoen. 

Pinksteren 
Het leven van de eerste gemeente (Handelingen 2,43-47) 
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met 
ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles 
gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder 
degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de 
tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van 
eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De 
Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 

 
De Geest ademt 
 
Al degenen met ogen om te zien, 
mannen en vrouwen met oren om te horen 
zijn op het spoor van een opkomende dageraad; 
een reden om door te gaan. 
 
Klein lijken ze, deze tekens van de dageraad, 
absurd, misschien. 
 
Al degenen met ogen om te zien 
mannen en vrouwen met oren om te horen 
ontdekken in de nacht 
een bijzondere lichtschittering; 
zij doorzien de reden om door te gaan. 

 
Dom Helder Camara 
 
Braziliaans katholiek bisschop (1909-1999). 
Latijns-Amerikaans bevrijdingstheoloog. Bisschop van de armen. 
“Als ik de armen brood geef, dan noemen ze mij een heilige. 
Als ik me afvraag waarom de armen arm zijn, dan noemen ze me een communist.” 
 
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 
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Rondom de diensten 

Kerkdiensten 

Pinksterzondag 19 mei 09.30 uur ds. D.G. Posthuma 
zondag 26 mei 09.30 uur ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 
zondag 2 juni 09.30 uur ds. D.G. Posthuma, doopdienst 
zondag 9 juni 09.30 uur ds. W.M. le Cointre 
zondag 16 juni 09.30 uur ds. S. Sijtsma, Heerenveen 
zondag 23 juni 09.30 uur mw. ds. E.C. Rooseboom, Drachten 
zondag 30 juni 09.30 uur mw. A.J. Bakker-Schuurman 
zondag 7 juli 09.30 uur ds. C. van der Woude, Beetsterzwaag 
zondag 14 juli 09.30 uur mw. ds. R.B. Nijendijk-Cnossen, Midlum 
zondag 21 juli 10.00 uur ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel 
 Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur 
zondag 28 juli 09.30 uur ds. D.G. Posthuma 
zondag 4 augustus 09.30 uur ds. W.M. le Cointre 
zondag 11 augustus 09.30 uur ds. D.G. Posthuma 
zondag 18 augustus 09.30 uur ds. D.G. Posthuma 
zondag 25 augustus 09.30 uur ds. C. van der Woude, Beetsterzwaag 
zondag 1 september 10.00 uur ds. W.M. le Cointre, dienst van Schrift en Tafel 
 Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur 
zondag 8 september 09.30 uur ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 
zondag 15 september 09.30 uur ds. J. Miedema, Oosterbierum 
 

Een hele reeks diensten, maar in de zomertijd is er weinig mogelijkheid om nog een ‘Ruimte’ te maken en te bezorgen 
vanwege vakanties. 
Goed is het om te weten dat wanneer er diensten zijn van Schrift en Tafel (Avondmaal; 21 juli en 1 september), deze 
diensten beginnen om 10.00 uur en is er vooraf koffiedrinken en op alle andere zondagen beginnen we om 09.30 uur en is 
er daarna koffiedrinken. 
Wie met vakantie gaat en elders vertoeft: bezoek, als je wilt en kunt, op zondag eens de diensten van de plaatselijke 
gemeente (en dat hoeft echt niet alleen protestants te zijn) en ontdek de breedte, de ruimte, de verscheidenheid van de 
christelijke geloofsgemeenschap en de eigenheid van de plaatselijke gemeente en voel de vertrouwdheid, met wie je 
verbonden bent in geloof. 
Zelf vind ik het altijd bijzonder dat in katholieke diensten je elkaar bij de eucharistieviering de vredegroet geeft. Een 
onbekende die naast, voor of achter jou zit en met jou en de anderen de dienst viert, wenst jou de vrede toe en geeft je 
een hand en jij doet het haar of hem. En dat alleen al maakt vaak de hele dienst (en de dag) goed, ook al heb je van de 
preek in het Italiaans (of een andere taal) niets begrepen. 
 
Allen een mooie en ontspannen zomertijd toegewenst. 
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma 
(kerkelijk werkers en predikanten) 

Liet 
De Geast fan God waait as in wyn, in frede dy`t fernuv`ret, 
as amme dy`t it hert optilt en ús de lea troch huv`ret; 
dy`t as in stoarm de strid oangiet, geweld en kwea mei moed wjerstiet, 
in koelte dy`t ús suvret. 
 
De Geast fan God is as in fjoer dat brânt mei fûl bewegen, 
fertarrend al wat ûnrjocht is, in gloed oan ús bestege. 
In fonk fan hoop dy`t op ús slacht, in winkend ljocht te neare nacht, 
in waarmte yn hert en eagen. 
 
Yn stilte wurket dizze Geast. Sy stjoert yn ús de dreamen. 
In wize mem is Sy it meast, út Har sil leafde streame. 
Sy is ús driuw om troch te gean, lit minsken wer elkoar ferstean 
in mantel om ús hinne. 
 
Liet 178 út Tuskentiden. 
Tekst Marijke de Bruijne. 
Oersetting Eppie Dam en Margryt Poortstra. 
Meldij Gon Voorhoeve. 
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Nieuwe liedboek 
Er is een groot verschil met het vorige liedboek; in het vorige 
liedboek maakten componisten en tekstdichters het liedboek, die 
zaten ook in de redactie. Uitgangspunt van deze schrijvers was 
dat mensen veel Bijbelkennis hadden. Nu is dat anders. De 
inhoud is vooral verzameld uit wat er al was en dat is bewerkt. 
Heel groot verschil is ook dat er nu rekening is gehouden met de 
veelkleurigheid van gemeentes. Per gemeente verschilt het 
enorm. De ene gemeente zingt uit de Opwekking, terwijl andere 
gemeentes nog niet toe zijn aan het nieuwe liedboek. Hiermee is 
rekening gehouden. 
Het taalgebruik is ook anders. Het archaïsche en mannelijke 
taalgebruik en de domineestaal zijn verdwenen. Een tekst als 
bijvoorbeeld ‘Dat wij Gods zonen zijn, Halleluja' zullen we in het 
nieuwe liedboek niet meer aantreffen. De taal is eigentijdser 
geworden. 
Zal het nieuwe liedboek een succes worden? Er zal veel vanaf 
hangen of de huidige organisten, cantors en voorzangers de 
mensen enthousiast maken voor het nieuwe liedboek. Olchert 
Clevering staat te popelen om dat te doen. Dat verdient het boek 
gewoon. Er is zoveel in geïnvesteerd en een duidelijke verbetering 
ten opzichte van het oude Liedboek. Dat betekent dat we in de 
Oase zeker de komende tijd iets te horen krijgen uit het nieuwe 
Liedboek! Op 25 mei wordt het nieuwe Liedboek gepresenteerd in 
Monnickendam. Meer info is te lezen op www.liedboek.nl. 

Olchert Clevering 
Zo’n 28 jaar geleden had de cantorij van de Oase de dienst met 
Pasen voorbereid. Echter, de cantor was helaas verhinderd. 
Gelukkig kende dominee De Vries nog wel iemand via het 
studentenpastoraat, Olchert Clevering. Na die tijd is Olchert onze 
cantor/organist geworden. 
Na de interviews met Piet Koek en Johan Zijlstra, is dit keer 
Olchert Clevering aan de beurt. Ik ontmoet Olchert op 
maandagavond nadat de cantorij heeft geoefend en iedereen nog 
napraat onder het genot van koffie en thee. Langzamerhand gaan 
de mensen naar huis, nadat ze Olchert bedanken voor de 
begeleiding. 
Olchert is geboren en opgegroeid in Vriescheloo, een dorp vlakbij 
Winschoten. Zijn opa was evangelist en die kon wel een organist 
gebruiken. Zijn zoon werd daarom dus organist, volgens zijn eigen 
zeggen een drie-vingerige, maar volgens Olchert een twee-
vingerige: Alleen ‘Loof nu’ kon hij met drie vingers. In een gezin 
van 6 kinderen was Olchert het 4e kind. Thuis stond een 
harmonium waar hij vaak op oefende. In het klooster van Ter Apel 
was hij van zijn zeventiende tot ongeveer zijn drieëntwintigste de 
vaste organist. 
In 1977 kwam hij in Leeuwarden te wonen, zijn muziekleraar 
achterna die hier bij het conservatorium les ging geven. Olchert 
had het idee om na zijn opleiding Leeuwarden te verlaten, maar 
hier kreeg hij een baantje bij de muziekschool en ging het koor bij 
het studentenpastoraat leiden. Ook werd Olchert cantor/organist 
bij de Oase, na de paasdienst. Jarenlang speelde hij 2 keer per 
maand het orgel in de Oase. Daarnaast is hij ook nog cantor in 
Stiens en Goutum. In Sint Anna Parochie geeft hij piano- en 
keyboardles aan de kleinste muziekschool van Nederland. In 
Leeuwarden geeft hij privé-les aan een aantal leerlingen. 

Op de Huizumerlaan woont hij samen met zijn vrouw Marion. De 
4 kinderen zijn inmiddels het huis uit. Toen Olchert het huis 20 
jaar geleden kocht, was het een bouwval. Vanuit zijn werkplaats is 
hij een verwoed knutselaar geworden en heeft de afgelopen jaren 
veel deuren en kozijnen gemaakt. Inmiddels staat het huis er 
weer goed bij. Ook heeft hij een opleiding gedaan als 
pianotechnicus en kan nu piano’s stemmen. 
Maar zijn echte hobby is toch wel het werk als cantor: “Het leukste 
is het werk in de kerk. Mensen mooi laten zingen, ze begeleiden 
bij het zingen. Boven zich uit laten zingen.” Na het conservatorium 
is Olchert toch in Leeuwarden blijven hangen, in tegenstelling tot 
wat zijn bedoeling was. Langzaamaan is hij een Fries geworden. 
Hier kan hij mensen enthousiast maken voor het kerklied, een 
bewerking voor het kerstspel maken. Daar wordt Olchert warm 
van: “En het is ook nog mijn beroep”. 

 

 

Olchert Clevering, onze cantor-
organist (zie elders in dit 
nummer) zit in de 
klankbordgroep van het nieuwe 
liedboek. Vanaf het begin van 
het proces van het opstellen 
van het liedboek is Olchert 
betrokken geweest. Samen met 
10 collega’s beoordeelde hij de 
liederen die aangeleverd 
werden als bladmuziek. 
Daarover werd vervolgens een 
rapport geschreven voor de 
redactie. De redactie gaf de 
adviezen vervolgens door aan 
de PKN. Het is een 
interkerkelijke aangelegenheid: 
6 Nederlandse en 2 Belgische 
kerken doen mee. 

Wat kunnen we van het nieuwe liedboek verwachten? Wat is er 
anders ten opzichte van het liedboek dat in 1973 verscheen? 
Ongeveer 60 % van alle liederen wordt overgenomen: alle 
psalmen en een gedeelte van de gezangen. Het wordt 
veelkleuriger dan het vorige liedboek; ook liederen van Taizé en 
Iona krijgen er hun plek. Daarnaast komen er ook kinderliederen 
in. Bij het selecteren van nieuwe liederen is niet over één nacht ijs 
gegaan. Kerken over de hele wereld werden aangeschreven met 
de vraag om betekenisvolle en geliefde liederen uit hun land op te 
sturen. Er is bijvoorbeeld een lied uit IJsland. Het lied gaat over de 
ondergaande zon. In IJsland gaat de zon soms niet onder, dus is 
dat lied heel belangrijk voor hen, maar ook voor ons. 
Zo' n lied moet vertaald worden. Een heel regiment van vertalers 
hebben de moeilijke taak gehad. Er is veel in geïnvesteerd om een 
goede vertaling te krijgen. 
 

 

Laatste nieuws 
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Bezoeken per uur 

 

Redactie Ruimte 
p/a De Pelsweg 10 

8934 CC Leeuwarden 
 

Uiterste inleverdatum voor het 
volgende nummer: 
31 augustus 2013 

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. 

  Website 
In 2011 heb ik al eens geschreven over de 
bezoekersaantallen van onze website 
www.kerkhuizumoost.nl . Ik kon toen trots 
melden dat het aantal bezoekers aan de 
website na mijn oproep om eens op de 
website te kijken was gestegen van 141 naar 
178. Afgelopen week heb ik de recente cijfers 
er eens bij gepakt: We zitten nu ruim boven de 
200 unieke bezoekers per maand en in april 
zelfs 414! (Of zijn we zelf ook slachtoffer van 
een DDOS-aanval net als bij de ING en DigiD). 
26 april springt er wel uit met 265 bezoeken. 
Heeft iemand een verklaring daarvoor? 
Wat verder leuk is te zien aan de statistieken, 
is rond welke tijd en op welke dagen de 
website het meest wordt bezocht. Zaterdag is 
de drukste dag; even kijken wie er morgen 
preekt en of er koffiedrinken is voor de dienst. 
Ook kan ik zien op welke tijden de website de 
meeste bezoekers krijgt. Tussen 21:00 en 
22:00 ligt duidelijk een piek. Verder is het leuk 
om te kijken uit welke landen de bezoekers 
komen. Natuurlijk is de grootste groep 
afkomstig uit Nederland, maar ook veel uit de 
USA (Google komt ook regelmatig op onze 
website), maar ook Vietnam (iemand daar op 
vakantie geweest?) ,Groot-Brittannië en Polen. 
Verder zijn er veel andere zaken die ik van 
bezoekers kan zien, maar alles is volledig 
anoniem. Nou ja, niet helemaal. Toen een 
kerklid op vakantie was in Suriname, zag ik dat 
er in die maand 1 bezoeker uit Suriname op de 
website was geweest…. 
Dit is een van de aspecten van het beheren 
van de website waarvan ik het technisch 
beheer doe. Samen met 3 redacteuren doe ik 
het beheer van de website. Iedere redacteur 
heeft 1 week dienst. Graag zouden we dit 
team willen versterken met nog 1 redacteur 
zodat je maar 1 keer in de maand een paar 
uurtjes per week de website beheert. Via een 
centraal e-mailadres komen verzoeken binnen: 

een artikel, foto’s en binnenkort zelfs video’s.  
Belangstellenden kunnen zich melden bij mij 
of via webredactie@kerkhuizumoost.nl. 
 
Edwin van der Wal 

 
Bezoeken per dag 

 

Colofon 
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