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Redactioneel 
 
De Grace Communion dienst 
die ik mocht bijwonen, deed 
me al denken aan 
Pinksteren. Het feest waarop 
we de Heilige Geest 
ontvangen. In dit nummer 
aandacht voor Pinksteren en 
Grace Communion. Verder 
een interview met Anja 
Bakker-Schuurman. 
 
 Met dit nummer sluiten we 
jaargang 4 af en gaan we op 
weg naar het eerste lustrum 
van Ruimte. We zijn 
benieuwd  naar uw reacties. 
Welke rubrieken leest u het 
liefst? Wat mist u in Ruimte? 
Reageren kan via ons 
redactieadres (zie colofon 
achterop). 
Fijne zomer(vakantie)! 
 
De redactie 

mei 2014 
jaargang 4, nummer 6 

 

 

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

Babel en Pinksteren: van verstoorde en 

herstelde communicatie. 
 
Pinksteren wordt wel genoemd: de 
verjaardag van de kerk omdat de 
gebeurtenissen beschreven in Handelingen 
2 ons als het ware de geboorte van de 
gemeente tonen, in het verhaal een bont 
samenraapsel van Parten, Meden, 
Egyptenaren, Joden en proselieten, 
Arabieren en vele anderen. Het is een 
wonderlijk verhaal waarin een aantal 
elementen opvalt. Er wordt verteld dat allen 
samen bijeen zijn en worden aangegrepen 
door een hevige windvlaag; tongen als van 
vuur worden zichtbaar boven de hoofden 
van de mensen; zij worden vervuld met de 
Heilige Geest en beginnen met andere 
tongen te spreken zodat ieder in zijn eigen 
taal hoort de grote daden van God. 
 
Misschien heeft Lukas ons wel een droom 
gegeven voor zichzelf en de mensen voor 
wie hij schreef. Een droom van eenheid, dat 

mensen elkaar verstaan, een samen vieren 
van leven, een delen van de vruchten, een 
uitgesproken ‘het is goed’, en dat in 
tegenstelling met een (zo vertrouwde) 
wereld met grenzen, uitsluitingen, 
veroveringen, in het groot en in het klein. 
Het vernietigende Babel van verstrooiing, 
angst, vluchtelingen, ieder voor zich. 
 
Een droom die Lukas van God kreeg, een 
lied: 
‘Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer.’ (Lied 670) 
En zo bemoedigt hij ons vandaag om die 
droom mee te dromen en te delen, om zo 
samen te leven op de aan mensen 
gegeven aarde, niemand uitsluitend. 
 

Pinksterliet út Tuskentiden 
 

 

As alle hope delslein is,it libben leech is troch gemis, 
waait op `e dei fan `t Pinksterfeest troch ús de amme fan Gods Geast. 
 
De wurden, ta de râne fol, fertelle hjoed, foar elk dy`t wol 
in nij refrein, in âld ferhaal, in raaidûns fan fersteanb`re taal. 
 
Fan `t ienris ús ûnthjitten fjoer slacht no de flam op minsken oer, 
yn alle talen wurdt it sein: de leafde wint foargoed terrein. 
 
Besiele troch in nije wyn sjocht elk mei moed de takomst yn: 
it útsjoch op `e ivichheid, dy`t no yn`e herten leit. 
 
Wy sette ôf, as wie it hjoed wer úttocht. Sels it feestlûd 
fan rinkelbommen docht wer mei. Sa geane wy befrijd op wei. 
 
Tekst Hanna Lam “ Als alle hoop vervlogen is”. 
Oersetting Margryt Poortstra. 
 
Meldij Barbara Zwaal. 



 

  

Rondom de diensten 
De diensten van Pinksteren en in de zomertijd:
 
Pinksterzondag 8 juni 09.30 uur ds. D.G. Posthuma
zondag 15 juni  09.30 uur ds. J.D. Kraan, Burgum
zondag 22 juni  09.30 uur mw.ds. E.C. 
zondag 6 juli  09.30 uur ds. W.M. le Cointre
zondag 13 juli  09.30 uur ds. D.G. Posthuma
zondag 20 juli  10.00 uur ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel
  Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur
zondag 27 juli  09.30 uur ds. D.G.
zondag 3 augustus 09.30 uur ds. J.C. Overeem, Stiens
zondag 10 augustus 09.30 uur ds. D.G. Posthuma
zondag 17 augustus 09.30 uur ds. D.G. Posthuma
zondag 24 augustus 09.30 uur ds. S. Sijtsema, Heerenveen
zondag 31 augustus 09.30 uur ds. D.G. 
zondag 7 september 09.30 uur ds. W.M. le Cointre
zondag 14 september 09.30 uur ds. J.C. Overeem, Stiens
 
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 er op 20 juli een dienst is van Schrift en Tafel. Deze dienst begint om 10.00 uur en 
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 p
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
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, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma (kerkelijk werker en predikanten)
 
Op Pinksterzondag 7 juni is de laatste kindernevendienst van het seizoen.
kindernevendienst. Ook is er geen oppas. De kindernevendienst begint weer op de Startzondag op 21 september.
 

Vanuit de kerkenraad
Naar aanleiding van de aankondiging dat Douwe Posthuma 
per januari 2015 met vervroegd emeritaat gaat, kan er 
vanuit  de wijkkerkenraad worden gemeld dat die zich gaat 
bezighouden met de benoemingsprocedure voor het 
aantrekken van een nieuwe predikant. Daarbij moet eerst 
toestemming worden verkregen van het RCCB, wat staat 
voor de Regionale Colleges voor de Behandeling van 
Beheerszaken. 
Bepalend hierbij is de financiële positie van onze PKN 
gemeente Leeuwarden-Huizum. 
Uiteraard zal er bij akkoord een benoemingscommissie 
worden geformeerd en een profiel van de aan te trekken 
predikant. Binnenkort zal er een plan worden gemaakt  hoe 
we met het vertrek van Douwe Posthuma  zullen omgaan 
maar hiermee is nog niet begonnen. Bij dit alles speelt oo
de zomerperiode een rol, wanneer veel kerkenraadsleden 
niet beschikbaar zijn. Er wordt al gewerkt aan een 
preekrooster voor 2015. Inderdaad wordt veel gevraagd van 
de wijkkerkenraad en we hopen dat gemeenteleden ons 
zullen helpen als er een beroep op hen wordt gedaan.
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De diensten van Pinksteren en in de zomertijd: 

ds. D.G. Posthuma 
ds. J.D. Kraan, Burgum 
mw.ds. E.C. Rooseboom, Drachten 
ds. W.M. le Cointre 
ds. D.G. Posthuma 
ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel 

Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur 
ds. D.G. Posthuma 
ds. J.C. Overeem, Stiens 
ds. D.G. Posthuma 
ds. D.G. Posthuma 
ds. S. Sijtsema, Heerenveen 
ds. D.G. Posthuma 
ds. W.M. le Cointre 
ds. J.C. Overeem, Stiens 

Een hele reeks diensten, maar in de zomertijd is er weinig mogelijkheid om nog een ‘Ruimte’ te maken en te bezorgen 

s het om te weten dat er op 20 juli een dienst is van Schrift en Tafel. Deze dienst begint om 10.00 uur en 
vooraf koffiedrinken en op alle andere zondagen beginnen we om 09.30 uur en is er daarna koffiedrinken. 

ft: 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 

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.  

n een mooie en ontspannen zomertijd toegewenst. 
Anja Bakker, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma (kerkelijk werker en predikanten) 

Op Pinksterzondag 7 juni is de laatste kindernevendienst van het seizoen. In de zomermaanden is er geen 
De kindernevendienst begint weer op de Startzondag op 21 september.

Vanuit de kerkenraad 
Op zaterdag 20 september wordt er, net als vorig jaar, 
aan het begin van het nieuwe seizoen een gezamenlijke 
startzaterdag gehouden voor Huizum.
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang.
 Het belooft weer een gevarieerd programma te w
voor jong en oud . 
 
Wilt u/ jij  zaterdag 20 september alvast vrij houden in 
uw/jouw agenda van 13.30 uur tot 19.00 uur?
In de tweede helft van augustus hoort u/jij meer.
de website www.kerkhuizumoos
 
Een hartelijke groet, 
 
Startzaterdagcommissie Huizum
 
K.v.d. Brug, Wieger Romkema, Wim
José Spoelstra en Anja Bakker
 

Naar aanleiding van de aankondiging dat Douwe Posthuma 
per januari 2015 met vervroegd emeritaat gaat, kan er 
vanuit  de wijkkerkenraad worden gemeld dat die zich gaat 
bezighouden met de benoemingsprocedure voor het 

e predikant. Daarbij moet eerst 
toestemming worden verkregen van het RCCB, wat staat 
voor de Regionale Colleges voor de Behandeling van 

Bepalend hierbij is de financiële positie van onze PKN 

akkoord een benoemingscommissie 
worden geformeerd en een profiel van de aan te trekken 
predikant. Binnenkort zal er een plan worden gemaakt  hoe 
we met het vertrek van Douwe Posthuma  zullen omgaan 
maar hiermee is nog niet begonnen. Bij dit alles speelt ook 
de zomerperiode een rol, wanneer veel kerkenraadsleden 
niet beschikbaar zijn. Er wordt al gewerkt aan een 
preekrooster voor 2015. Inderdaad wordt veel gevraagd van 
de wijkkerkenraad en we hopen dat gemeenteleden ons 

wordt gedaan. 

Gezamenlijke 

Een hele reeks diensten, maar in de zomertijd is er weinig mogelijkheid om nog een ‘Ruimte’ te maken en te bezorgen 

s het om te weten dat er op 20 juli een dienst is van Schrift en Tafel. Deze dienst begint om 10.00 uur en er is 
vooraf koffiedrinken en op alle andere zondagen beginnen we om 09.30 uur en is er daarna koffiedrinken.  

ft: 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 

laatselijke gemeente en voel de vertrouwdheid, met wie je 

Zelf vind ik het altijd bijzonder dat in katholieke diensten je elkaar bij de eucharistieviering de vredegroet geeft. Een 
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 

In de zomermaanden is er geen 
De kindernevendienst begint weer op de Startzondag op 21 september. 

Op zaterdag 20 september wordt er, net als vorig jaar, 
aan het begin van het nieuwe seizoen een gezamenlijke 
startzaterdag gehouden voor Huizum. 
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. 
Het belooft weer een gevarieerd programma te worden 

Wilt u/ jij  zaterdag 20 september alvast vrij houden in 
uw/jouw agenda van 13.30 uur tot 19.00 uur? 
In de tweede helft van augustus hoort u/jij meer. Zie ook 

www.kerkhuizumoost.nl  

Startzaterdagcommissie Huizum 

K.v.d. Brug, Wieger Romkema, Wim Wiebenga, Marie-
José Spoelstra en Anja Bakker 

Gezamenlijke startzaterdag 
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Grace Communion International 
Rond half twee kom ik aan bij de Oase. In de Vijverzaal 
worden de laatste kruimels van de ochtenddienst opgeruimd 
door het echtpaar Van der Meulen. Zij zijn één van de 
koppels vrijwilligers die wekelijks een zondagmiddag klaar 
staan om de kerkgangers van de Grace Communion te 
ontvangen in ons kerkgebouw. Zelf hebben meneer en 
mevrouw van der Meulen niet zo veel met de Afrikaanse 
dienst; ze vinden de muziek wat te overheersend.  Er is een 
schema gemaakt welke 2 vrijwilligers zondag dienst hebben 
en een handgeschreven draaiboek wat er allemaal gedaan 
moet worden. Ook wordt er een dagboek bijgehouden met 
de bijzonderheden van elke zondag vanaf de 1e kerkdienst 
op 10 februari 2013. In dat schrift lees ik af en toe dat de 
kinderen rustig waren, maar ook dat de kinderen uit de 
kerkzaal of van buiten moeten worden gehaald. Er is nu een 
touw dat om de kerkdeur wordt gedaan zodat de kinderen 
niet uit de hal weg kunnen. Via een camera vanuit de 

een gebed en daarna worden Rolf (uit Joure) en ik naar 
voren gevraagd om ons voor te stellen. Rolf is hier omdat 
hij bevriend is met de tolk en benieuwd is naar de diensten. 
Ik ben er om verslag te kunnen doen in Ruimte. Na het 
applaus gaan wij weer naar onze plaatsen. Daarna mogen 
mensen die iets speciaals hebben beleefd naar voren 
komen en daarover  getuigen. Een vrouw wil God bedanken 
dat God haar heeft beschermd de afgelopen tijd. Samen 
met haar wordt er gezongen. Na een gebed waarin we ons 
voorbereiden om het woord van God te horen, is de 
predikant aan het woord. De predikant leest voor uit 2 
Johannes 1, vers 6 tot 9. Daarin staat dat we moeten 
beschermen wat we hebben ontvangen en elkaar moeten 
lief hebben. Ook wordt er gelezen uit Galaten 6, vers 9. In 
de daaropvolgende preek waarschuwt hij ons voor de 
andere boeken dan de Bijbel, voor de anti-Christ, dat we op 
onze hoede moeten zijn, maar dat de Bijbel de waarheid 
verkondigt. 
 
Na de preek is de leider weer aan het woord, gevolgd door 
gezang van het koor en de collecte. De vrouw die met de 
collectezak rondging, gaat bidden. Rolf wil nog graag 
bedanken voor de dienst.  Daarna volgen nog wat 
mededelingen en zingen we staand Lied nr. 149 (uit hun 
liedboek). Rond 16:30 is de dienst afgelopen en wordt er 
koffie gedronken en nog nagepraat onder het genot van 
oliebollen.  
 
Het was voor mij een inspirerende dienst om mee te 
maken. Ook al verstond ik de liederen niet, het meeswingen 
en het warme welkom door iedereen maakte het voor mij 
een mooie dienst. Als u een dienst bij wilt wonen, dan is dat 
zeker mogelijk. Precieze tijden kan ik u niet geven, maar 
rond 14:30 tot ongeveer 16:30, elke zondag ik de Oase. 
 
Edwin van der Wal 
 keuken kan dat in de gaten worden gehouden. 

Even later komt de predikant, dhr. Matendo Makoti, 
binnen met zijn vrouw en 2 kinderen. In de Vijverzaal 
worden de tafels opgeruimd, stoelen in rijen neergezet 
met een gangpad er tussen en er wordt een podium 
gemaakt. Op het podium komt het drumstel te staan. 
Even later komen meer mensen in de kerk en er volgt 
een sound-check van alle muziekinstrumenten. Renske 
Tijsseling is ook aanwezig, ze is ook wel nieuwsgierig 
naar de dienst.  
 
Nadat nog enkele leden zijn gearriveerd inclusief de 
leider, begint de kerkdienst rond 14:40. Gelukkig is er 
naast mij nog een gast aanwezig en is er daarom een 
tolk geregeld. De kerkdiensten zijn in het Swahili en 
aangezien mijn Swahilis niet zo goed is, ben ik blij dat de 
meeste teksten in het Nederlands worden vertaald door 
Bubasha. In totaal zijn er ongeveer 11 volwassenen en 8 
kinderen aanwezig. De meeste kerkgangers komen uit 
Kong-Kinshasa, Burundi en Ethiopië.  
 
 De dienst wordt geleid door de leider. Hij bereidt de 
dienst voor en selecteert de liederen waar hij inspiratie 
uit heeft gehaald. We gaan eerst staan en zingen. Het 
zingen wordt begeleid door de drummer, 2 gitaristen en 
iemand in de kerkzaal met een tamboerijn. Daarna volgt 

De werkgroep Vieren is ingesteld door de kerkenraad. Ze 
geeft de kerkenraad gevraagd en ongevraagd advies over 
de liturgie in de Oase.  
De leden zijn: een van de predikanten, Helma Feenstra, Gé 
de Goede, Herma Groenewoud en Goff Spoelstra. 
In april 2013 heeft de werkgroep alle medewerkers aan de 
liturgie (o.a. predikanten, kerkenraads-leden, organisten, 
lectoren, bloemencommissie) uitgenodigd om de liturgie in 
de Oase te evalueren. In die bijeenkomst bleek op 
hoofdlijnen consensus. De werkgroep heeft destijds de 
kerkenraad geadviseerd  de liturgie op onderdelen aan te 
passen. 
De meest recente voorstellen van de werkgroep: 
mededelingen over kerkfinanciën (uitgezonderd collecten) 
en het zingen van het Wilhelmus (bijv. bij verjaardagen van 
leden van het Koninklijk Huis) buiten de viering te houden; 
het tijdstip van aanvang van de viering uniform te houden 
(dus ook bij avondmaal om 9.30 uur). 
 

Werkgroep Vieren 



4 
 

 

Redactie Ruimte 
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Uiterste inleverdatum voor het 
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redactie.huizumoost@gmail.com 

 
Voorzitter kerkenraad 

 
Dhr. A.K. Damstra 
Kwelderstraat 28 

8931 AZ Leeuwarden 
Tel. 2884434 

ak.damstra@xs4all.nl 
 
 
 

In gesprek met … … Anja Bakker-Schuurman 

Colofon 

Op een zonnige woensdagochtend worden 
ondergetekenden hartelijk ontvangen door Anja op de 
Hanenburg. Niet alleen buiten schijnt de zon. Ook binnen 
is het goed toeven: een gezellig huis, lekker kopje 
koffie/thee en goede gesprekken (niet alleen dit interview). 
 
Anja is geboren in Utrecht en opgegroeid in Bunnik. Ze 
heeft de opleiding voor verpleegkundige gedaan in het 
VU-ziekenhuis in Amsterdam. Toen ze ging werken als 
verpleegkundige, liep ze er tegen aan dat er weinig tijd 
was voor gesprek met de patiënten. Ze ontdekte dat 
aandacht geven en een luisterend oor bieden meer bij 
haar paste dan de hectiek van de zorg. Daarom ging ze 
de opleiding volgen aan de Reformatorische Bijbelschool 
in Zeist (tegenwoordig De Wittenberg). Dit sloot meer aan 
op wat ze in haar werk zocht: de ander ontmoeten. 
 
Aan het eind van deze opleiding trouwde Anja met 
Gerhard. Ze kregen vier kinderen. Toen de jongste naar 
de basisschool ging, ging ze weer leren. Ze volgde de 
opleiding HBO-theologie aan de NHL. Na deze opleiding 
heeft ze drie jaar als kerkelijk werker bij de Open Hof in 
Leeuwarden gewerkt en vervolgens bij de Oase, inmiddels 
al voor het vierde jaar. 
Tot zover Anja haar levensloop. De rest van het gesprek 
gaat over hoe ze nu in het leven staat. 
 
Welke rol speelt het geloof in je leven? 
Het geloof geeft me steun, richting en hoop. 
 
Wat spreekt je aan in je werk? 
Mensen met elkaar in verbinding brengen. Mensen 
ontmoeten en tijd en aandacht geven. Het mooie van de 
kerk vind ik die onderlinge ontmoeting en het omzien naar 
elkaar. 
 
Wie inspireert je? 
Henri Nouwen. Van hem lees ik regelmatig een stukje uit 
het dagboek ‘Brood voor onderweg’. 
 
Vandaag heeft ze dat nog niet gedaan. Maar nu het boek 
toch ter sprake komt, leest ze de gedachte van vandaag 
met ons. Het gaat over de houding van overvloed. Als je ‘s 

morgens al in je om laat gaan dat je kunt delen, dat er altijd 
iets is om te geven, dan stap je op die manier de dag in en 
zal dat mede je houding voor de rest van de dag bepalen. 
 
Waar ben je op het ogenblik mee bezig? 
Over een paar dagen staat de Emmaüs-wandeling op het 
programma. Ook zijn we bezig met de voorbereidingen van 
het startweekend. En ik heb contact met de Willem 
Alexanderschool. Ook komt er nog een afsluiting van het 
seizoen in juni voor de jongeren en de (jong)volwassenen. 
Sinds kort werk ik ook tijdelijk bij de Fenix, voor acht uur per 
week in het ouderenpastoraat. 
 
Wat wil je graag nog een keer doen? 
Ik zou nog wel eens een rondreis door Schotland willen 
maken. En een pelgrimswandeltocht. Het lijkt me ook 
prachtig weer eens te gaan windsurfen. Dat heb ik vroeger 
wel gedaan. 
 
Wat zijn je hobby’s? 
Lezen, wandelen, zwemmen. 
 
Hoe bevalt het je in Friesland? Je komt tenslotte uit het 
midden van het land. 
De ruimte, de natuur, het weidse uitzicht bevalt me goed. Je 
kunt hier mooi wandelen en inspiratie opdoen. 
 
Anja probeert overal het goede van in te zien. Als het 
inmiddels bewolkt is geworden, wijst ze op het kleine stukje 
blauw dat toch ook zichtbaar is. 
 
Anja, bedankt voor het gesprek. Je hebt er niet alleen aan 
bijgedragen door te praten maar zeker ook door te 
luisteren. 
 
Janny Fokkema en Pietie Mulder 

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 

 

Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor actuele berichten 
verwijzen wij u naar de Geandewei. 

 


