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Ik zie voor me op het zijluik rechtsboven van het
‘Lam-Gods’-veelluik van de gebroeders Van Eyck,
als dat gesloten is, de *Annunciatie van de
aartsengel Gabriël aan Maria. Het veelluik is te zien
in de St. Baafskathedraal, (in delen) in restauratie in
het Museum voor Schone Kunsten (nog t/m 2017) in
Gent en er is vanwege die restauratie een
opmerkelijke tentoonstelling in het Caermensklooster
aldaar.
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‘Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote
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hoogst uitverkoren vrouwe.
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Redactioneel
In dit Adventsnummer blikken
we terug op de startzaterdag
waarbij de commissie die het
organiseerde, creatief moest
zijn om alle aanmelders in de
beschikbare paardentrams te
krijgen. Ook de fietstocht naar
Earnewâld komt aan bod in
deze Ruimte. Verder een
verslag van de
afscheidsdienst van ds.
Helmer le Cointre. Daarnaast
kijken we ook vooruit in het
nieuwe kerkelijk jaar; het
adventsproject, de
kinderkerstnachtdienst,
Geloven in Leeuwarden en
wat de beroepingscommissie
de komende tijd gaat doen.
Dat alles leest u in dit
nummer.
Complimenten voor Lisanne.
Ze heeft maar liefst twee
leuke stukjes voor deze
Ruimte geschreven.
Veel leesplezier!

Wijkbericht van de Protestantse
Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost)

Emmanuël, de redder bracht zij voort
in Bethlehem, die kerstnacht naar Gods woord,
voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe.
Douwe Posthuma

Gedicht
Psalm 24
De hiele ierde is fan de Hear, de wrâld yn al syn hear en fear,
mei dy`t hjir wenje allegearre.
Hy joech har plak mei eigen hân; út wetter riisde berch en lân,
doe`t Hy har op`e see fûndearre.
Mar wa sil by Gods berch opgean, as tsjinner yn syn timpel stean,
it hillichdom dat Hy ferkarde?
Dy`t hert en hannen suver hâldt en yn in ûnoprjochte wrâld
de eden neikomt, dy`t er swarde.
De man dy`t sokke dingen docht, de Heare helpt him oan syn rjocht
en jout him heil op al syn wegen.
Dat is `t geslacht, dat ier en let de Heare oanrint yn gebed:
Jakob, dy`t siket om Gods segen.

Til, poarten , heech jim bôgen op! Oerâlde doarren, hear de rop:
Dêr komt de kening heech yn eare.
Wa is it dy`t de striid betwingt en dy`t syn folk de oerwinning bringt?
Dy sterke Kening is de Heare!
Til, poarten, heech jim bôgen op! Oerâlde doarren, hear de rop:
Dêr komt de kening heech yn eare.
Wa is dy foarst fan sterkte en pracht, de God fan himels legermacht?
Dy sterke Kening is de Heare!

De redactie

1

Rondom de diensten
Kerkdiensten
Laatste zondag kerkelijk jaar
zondag

23 november 09.30 uur ds. D.G. Posthuma

In de dienst van 23 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.
In deze dienst begeleidt Olchert Clevering ons op de piano of het orgel en verleent de cantorij haar medewerking.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

De diensten rond Advent
zondag

30 november
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advent 09.30 uur ds. D.G. Posthuma.

Thema: verlangen naar toekomst. De deurwachter.
Lezingen: Markus 13, 33-37 en Psalm 25,15-22
advent 09.30 uur ds. J. Bakker, Stiens. Thema: verlangen naar bloei. Johannes de Doper.
Lezing: Johannes 1, 19-29
advent 10.00 uur ds. D.G. Posthuma.
Thema: verlangen naar vervulling.
Lezing: Johannes 3, 22-30
Dienst van Schrift en Tafel
advent 09.30 uur ds. D.G. Posthuma.
Thema: verlangen naar overgave. Maria.
Lezing: Lukas 1, 26-38
Er is een stand van Amnesty International.
e

Na elke viering is er koffiedrinken maar bij de dienst op 3 advent beginnen we in ontmoeting met koffie, vanaf 09.30 uur.

Bijeenkomsten/vieringen
Erasmushiem, zaterdag 13 december, 15.00 uur
Aldlanstate, woensdag 17 december, 15.30 uur

Welkom in deze vieringen

Kinderkerstnachtdienst

Kindernevendienst

Ook dit jaar wordt er in de Oase weer een kinderkerstnachtdienst
gehouden voor jong en oud op 24 december om 19.00 uur.
De dienst wordt geleid door Anja Bakker. De muzikale
begeleiding is in handen van Piet Koek.
We gaan met elkaar kerstliederen zingen en naar een
verhalenverteller luisteren.

In de adventsperiode is er vanaf zondag 30 november t/m zondag
21 december elke zondag kindernevendienst. Er is weer een
mooi project en we hopen ook meer kinderen deze zondagen te
zien.
N.B. De kindernevendienst op zondag 23 november vervalt in
verband met het adventsproject.

Als de kinderen het leuk vinden, kunnen ze meespelen in het
levende kerstspel als herder, engel (kleding is aanwezig) of
zichzelf.
Na afloop is er chocolademelk en een kerstkransje.
Iedereen is van harte welkom!

Anja Bakker

Anja Bakker

De musical
kregen we alvast een idee waar de musical over zal gaan.
Daarna gingen we naar ons eigen groepje, en daar gingen we
oefenen, knutselen, oefenen, opmaken en eten, en dat gebeurde
in deze volgorde. Toen gingen we weer naar de grote zaal, en we
gingen optreden. Het was heel spannend, maar ook heel erg
leuk!!!

Xander en ik hebben zondag 2 november meegedaan aan de
musical ‘Mozes’. Dat vonden we heel leuk. Er deden ongeveer
honderd kinderen mee die allemaal in groepen verdeeld waren. Ik
zat in de groep: meiden 7/8, en Xander zat in de groep 6/7.
Xanders groep speelde de rode zee, en ik hoorde bij de
hofdames, de jongensgroep 7/8 waren slaven. We moesten om
half 1 in de kerk de Schakel zijn, en toen gingen we eerst naar
onze eigen groep, en daarna gingen we naar de grote zaal. Daar

Lisanne

2

Afscheid ds. Helmer le Cointre
Zondag 26 oktober hebben we in de dienst afscheid genomen
van Helmer le Cointre. In de toespraken van Douwe Posthuma en
Miljenko Braam werd stilgestaan bij het werk dat Helmer in onze
wijk heeft gedaan na het overlijden van Huib Klijn. Douwe
Posthuma vond dat Helmer een sterk geloof had waar hij zich aan
kon optrekken (Helmer vond dit ook, maar dan andersom). Ze
gunden elkaar de krachten en deelden elkaars zwakheden.
Ik vind het lastig de mooie toespraken van Douwe Posthuma,
Miljenko Braam en Helmer le Cointre hier verder te verwoorden.
U kunt ze altijd beluisteren via http://www.kerkomroep.nl (zoeken
op Leeuwarden en dan kiezen voor de Oase), zeker de moeite
waard.
Eveline, de vrouw van Helmer, werd ook bedankt met een bos
bloemen. Als afscheidscadeau kreeg Helmer een pruimenboom
(eigenlijk ook weer voor Eveline, want zij is de tuinman bij huize
Le Cointre). In deze boom hadden we allemaal kaartjes
gehangen met daarin wensen, woorden, zinnen en bedankjes van
ons voor Helmer.
Edwin van der Wal

Beroepingscommissie
In de vorige Ruimte schreef ik nog dat we officieel moesten
starten met de Beroepingscommissie en dat er nog een
beslissing moest worden genomen over het aantal fte waarvoor
we iemand mogen zoeken. (wikipedia: fte staat voor fulltimeequivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van
een dienstverband of de personeelssterkte kan worden
uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek.)
Inmiddels zijn we bij de kerkenraad geweest en geïnstalleerd.
Zoals u wellicht weet, hebben we als opdracht meegekregen om
een predikant voor 0,8 fte te zoeken. Er is contact opgenomen
met het mobiliteitscentrum van de Protestantste Kerk Nederland.
Van dat centrum hebben we een lijst ontvangen met beroepbare
predikanten die voldoen aan de profielschets die door de
kerkenraad in overleg met de beroepingscommissie is opgesteld.
Naast deze lijst kunnen er ook sollicitaties binnenkomen van
predikanten die interesse in onze wijk hebben. Kortom we hebben
als beroepingscommissie de komende tijd genoeg te doen.
Ook hebben we een e-mailadres voor de beroepingscommissie.

Als hier een mail naartoe wordt gestuurd, dan komt dit bij alle
leden aan. Dus heeft u nog een tip of een opmerking dan kan het
naar dit e-mailadres:
beroepingscommissie@kerkhuizumoost.nl of u kunt
ons voor of na de kerkdienst aanspreken. Voor de volledigheid
nog eens alle leden: Janny de Dreu (voorzitter), Fetze Elgersma,
Truus van der Zee, Herma Groenewoud, Miljenko Braam, Guus
Yska (vanuit Huizum-West) en ondergetekende.
Edwin van der Wal

Gesprekskring Pelgrimeren, uitgelicht uit Geloven in Leeuwarden
Gespreksavonden die als centraal thema pelgrimeren hebben.
Tijdens de avonden zal ook o.a. kennisgemaakt worden met de
methode van Vigan. Deze methode houdt als het ware een
biddende manier van lezen in, ook wel lectio divina genoemd. Als
afsluiting van de avond zingen we in de kerk de completen (vormt
de laatste viering van het getijdengebed binnen de monastieke
traditie).
Het bijzondere aan de gespreksavonden is het feit dat wij met
deze manier ook een weg proberen te vinden naar mensen die
fysiek of om andere redenen misschien niet meer naar kerkelijke
activiteiten kunnen komen, maar wel betrokken willen blijven
binnen geloven en kerk. Het is door het centrale thema ook geen
probleem later in te voegen. De mensen kunnen via onze
website, http://friesland.okkn.nl/?b=166, lezen welke tekst op een
bepaalde avond centraal heeft gestaan en kunnen via dezelfde
methode van Vigan dezelfde innerlijke reis gaan afleggen. Ook
bestaat hierbij de mogelijkheid om kenbaar te maken dat men
thuis meedoet en dan ontvangt men nét als de deelnemers aan
de gespreksavond een gebedskaart als teken dat wij aan het
pelgrimeren zijn.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Aanmelding:
Info:
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ma 24 nov., 12 jan., 16 mrt., 11 mei
19.30 – 21.00 uur
consistorie van de Lutherse Kerk, Nieuwe
Oosterstraat 28-30, 8911 KN Leeuwarden
geen
wel graag vooraf aangeven wanneer men aan
de betreffende gespreksavond mee wil doen.
Gea de Vries, gvangunst[at]hotmail.com,
06-12646037

Poptaslot
Op 20 september zat ik samen met Anja
Bakker en Wim Wiebenga in de organisatie
van de startzaterdag. Eerst dacht ik Wim te
gaan helpen in de keuken om de broodjes te

smeren. Leuk, maar toen kwam Anja bij de
Kurioskerk en stelde voor dat ik met haar
meereed naar Marssum, naar het Poptaslot
want daar moesten de mensen in groepen
door het Poptaslot, het gasthuis en de tuinen
geleid worden. We kwamen voor het Poptaslot
in een file van paardentrams terecht. Goed.
Eerst maar een bakje koffie bij het Grauwe

Peard in Marssum... Het weer zat
erg mee en dus konden we lekker
op het terras genieten van een
bakje koffie en een stukje
oranjekoek
Vervolgens hebben ook wij
Heringastate, na verkoop aan
advocaat Popta en na diens
overlijden Poptaslot genoemd,
bekeken. Door de tuinen
gewandeld en een stukje van het
gashuis bekeken.
Als laatste de kerk van Marssum
bekeken, ook erg mooi.
Toen gingen we terug naar de
Kurioskerk en was het tijd voor
een kopje soep en een broodje.
Een zeer geslaagde en leerzame
dag!
Marie-José van der Wal-Spoelstra

Ik ben met mama (Willie de Leeuw) en
Xander (mijn broertje) met de paardentram
naar het PoptaSlot geweest. Xander en ik
mochten op de bok zitten, dat was heel leuk!!!
Er waren drie paardentrams, die allemaal
volzaten met mensen. Het was ongeveer een
halfuurtje met de paardentram, en het was
best wel koud, want ik was mijn jas vergeten!
Er was gelukkig een heel aardige vrouw van
wie ik een jasje mocht lenen. We hadden bij

het verzamelpunt een kaartje gekregen, en de
ene groep ging eerst naar het PoptaSlot, en
de andere groep ging eerst koffie drinken en
een taartje eten. Wij zaten bij de groep die het
eerst naar het PoptaSlot gingen, en in het
Poptaslot kregen we een rondleiding. Ik vond
het heel interessant. Toen de rondleiding
afgelopen was (wat voor mijn gevoel veel te
snel was) gingen we terug naar het cafétje.
Daar kregen de kinderen een heel zoet
drankje en de volwassenen koffie en thee. We
kregen ook een heel lekker gebakje. Toen we
weer terug gingen naar de kerk, mochten
Xander en ik weer op de bok zitten.

Op de fiets naar Earnewâld
Zaterdag 20 september, ik ben onderweg
naar de Oase. Bij Erasmushiem bel ik aan bij
mevrouw Van der Veen. Omdat zij slechtziend
is, heb ik aangeboden om op haar tandem
mee te rijden. Nadat we de platte banden
hebben opgepompt en dus maar even
besloten om de fietspomp ook mee te nemen,
stappen we op de fiets naar de Oase. Daar
melden we ons bij de heer Van Brug. Rond de
klok van één is de groep compleet en gaan
we met zo’n 30 fietsers richting Earnewâld.
Via achtereenvolgens het Drachtsterplein,
Hempens/Teerns, nieuwe fietspad langs de
Wâldwei naar Wartena, de Fonejachtsbrug,
bereiken we rond half drie het
Skûtsjemuseum.
In het zonnetje worden we ontvangen met
koffie en oranjekoek met daarop een skûtsje
in chocoladevorm. Daarna worden we binnen

uitgenodigd
waar we een korte introductie
Lisanne
krijgen over het museum. De groep wordt in
2-en gesplitst. De groep waar ik in zit, krijgt
een rondleiding door het museum waar het
leven van een vroegere generatie
zeilschippers, die op skûtsjes voeren, wordt
tentoongesteld. Doordat we alles mogen
aanraken en ruiken, kunnen we ons een
goed beeld vormen hoe het leven is geweest.
Ook is er een skûtsje nagemaakt waar je in
kunt zitten (na passen en meten).
Ongelooflijk dat hier vroeger een gezin op
woonde.
Na een tijdje ruilen we met de andere groep
om een kijkje te nemen in de smederij. De
smid laat ons zien hoe hij onderdelen voor de
schepen maakt. Heel knap.
Om kwart over vier stappen we weer op de
fiets. Helaas is de wind gedraaid en hebben
we tegenwind. Uiteindelijk komen we op de
Julianalaan in de achterhoede van een
aantal paardentrams terecht. Na deze file
worden we verwelkomd in de Kurioskerk
waar een heerlijke broodmaaltijd staat te
wachten.
’s Avonds rijden we voldaan op de tandem
terug naar huis. We hebben weer veel
mensen uit Huizum-Oost en –West
gesproken. Hierbij wil ik de organisatie
nogmaals hartelijk bedanken.
Edwin van der Wal
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drankje en de volwassenen koffie
en thee. We kregen ook een heel
lekker gebakje. Toen we weer
terug gingen naar de kerk,
mochten Xander en ik weer op de
bok zitten.
Lisanne

Colofon
Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer:
1 december 2014
redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team
Ds. Douwe Posthuma
Ademastrjitte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554
d.g.posthuma@zonnet.nl
Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016
Voorzitter kerkenraad
Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl
Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor
actuele berichten verwijzen wij u
naar de Geandewei.

