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Redactioneel 

 
Nieuw seizoen, na een 
enerzijds mooie zomer, maar 
ook nat en koud. Wat 
herinneren wij ons? De 
mooie dagen of de natte, 
koude dagen? Komend 
seizoen zal ook dubbel zijn; 
we nemen afscheid van 
Helmer le Cointre en Douwe 
Posthuma, maar als het 
goed is, gaan we ook een 
nieuwe predikant beroepen. 
Zoals u in dit nummer kunt 
lezen, is de 
beroepingscommissie al bij 
elkaar geweest. De 
startcommissie is al de hele 
zomer bezig het 
startweekend te regelen. Als 
het goed is, heeft u zich op 
dit moment al opgegeven 
voor de fietstocht naar 
Eernewoude of de 
paardentram naar Marssum 
op de zaterdag. Het 
programma voor de 
startzondag staat in dit 
nummer. Daarnaast worden 
er weer veel activiteiten 
opgestart binnen en buiten 
onze gemeente. 
 
Veel leesplezier! 
 
De redactie 

september 2014 
jaargang 5, nummer 1 

 

 

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

Startweekend 

Startzaterdag 20 september 

 
Voor de startzaterdag is het een 
keuzeprogramma: een tocht met de paardetram 
vanaf de Kurioskerk naar het Poptaslot in 
Marssum (12:45 uur verzamelen) of een 
fietstocht naar het ,,Skûtsje Museum“ in 
Earnewâld (12:45 uur verzamelen bij de Oase). 
Om 18:00 uur wordt de dag afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd in de Kurioskerk. Opgave 
is helaas niet meer mogelijk.  
 
De commissie die dit heeft georganiseerd 
bestaat uit : Wieger Romkema, Anja Bakker-
Schuurman, Marie-José Spoelstra, Wim 
Wiebenga, Henk Busman en de heer K.S. van 
der Brug. 

Startzondag 21 september 
 
De startzondag, een soort ‘Thomasviering’, 
waar op de plaats van ‘de dienst van het woord’ 
we in groepjes in beweging komen en elkaar 
ontmoeten en spreken aan de hand van enkele 
stellingen rond ‘kerk-zijn’, in wat uitdagende 
richtingwijzers. We doen dat in kleine groepen, 
of, en dat is ook mogelijk (bij mooi weer) twee 
aan twee wandelend. Er zal ook de mogelijkheid 
zijn om de stilte te zoeken, een gebed te 
schrijven en om liederen uit het nieuwe 
Liedboek op te geven en te zingen. Er is 
kinderopvang en kindernevendienst. 
Na afloop van de viering is er koffiedrinken en 
wellicht nog een glaasje en zullen we bijgepraat 
worden over de profielschets voor de komende 
vacature van predikant in onze gemeente. 
 
Anja Bakker en Douwe Posthuma 

Wist u dat… 
…de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar tien jaar bestaat? Op 1 mei 2004 verenigden de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse 
Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het tienjarig bestaan van de Protestantse 
Kerk wordt gevierd met een speciale kerkdienst. Op zondag 14 september 2014 in De Fontein te 
Nijkerk. Het thema van de kerkdienst sluit aan bij de Startzondag van 2014: Met hart en ziel - Vieren 
en verbinden. 
 
Voor meer informatie zie www.pkn.nl onder Actueel. 

 

http://www.pkn.nl/


2 
 

  

Rondom de diensten 

Kerkdiensten 

 
Op elke 3e zondag van de maand is er een Amnesty-stand. 
 
september 

zondag 21 september 09.30 uur ds. D.G. Posthuma en Anja Bakker, startzondag 
zondag 28 september 10.00 uur ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel, vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
 
oktober 

zondag 5 oktober 09.30 uur mw. ds. H.P. Hummel, Rotterdam 
zondag 12 oktober 09.30 uur ds. R. Reitsma, Leeuwarden 
zondag 19 oktober 09.30 uur mw. ds. R.B. Nijendijk-Cnossen, Midlum 
zondag 26 oktober 09.30 uur ds. D.G. Posthuma, m.m.v. orkest Huizum-Oost 
 

 

november 

zondag 2 november 09.30 uur mw. ds. H.P. Hummel, Rotterdam 
zondag 9 november 10.00 uur ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel, 

      vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur. 
zondag 16 november 09.30 uur ds. W.M. Stougie, Oostermeer 
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. De 
cantorij van Huizum-Oost zal medewerking verlenen in deze dienst. 
 
Een hartelijke groet van ons tweeën, 
Anja Bakker en Douwe Posthuma 

Dorpskerk 

Weet u het nog? Vorig jaar op 29 november hebben we 
als kerkelijke gemeente afscheid genomen van de Dorpskerk. De 
Dorpskerk wordt nu beheerd door een enthousiaste groep 
vrijwilligers, ruim 40 mensen zetten zich in voor diverse 
activiteiten. 

 

Nu, na de zomer, breekt ook voor de Dorpskerk het 
nieuwe seizoen aan. Wat staat er zoal op het programma? 
Veel culturele activiteiten zoals muziek (zowel klassiek als 
modern), zang (Nederlands, Engels en wie weet…Fries, 
meezingevenement), lezingen, vertellingen. U ziet: veel 
variatie. Er is vast voor elk wat wils. Ook staan er Choral 
Evensongs op het programma. Dit zijn gezongen 
avondgebeden. 

Als u op de hoogte wilt blijven van al het nieuws 
rondom de Dorpskerk, zijn er verschillende mogelijkheden. U 
kunt zich aanmelden bij het secretariaat 
(dorpskerkhuizum@gmail.com) om maandelijks de digitale 
nieuwsbrief te ontvangen. Of neemt u eens een kijkje op 
www.facebook.com/dorpskerkhuizum. U kunt hier af en toe een 
blik werpen maar u kunt de site ook liken zodat u automatisch 
op de hoogte blijft. Hetzelfde geldt voor Twitter, 
@DorpskerkHuizum. Alleen heet het dan niet ‘liken’ maar 
‘volgen’. 

Op Facebook kunt u ook het artikel nog nalezen dat in 
augustus in het Friesch Dagblad heeft gestaan. 
 
Pietie Mulder 
 
 

 http://www.facebook.com/dorpskerkhuizum 

 @DorpskerkHuizum 

  
 dorpskerkhuizum@gmail.com 
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Beroepingscommissie 
Donderdag 21 augustus zijn we als 

beroepingscommissie officieus voor de eerste keer bij elkaar 
gekomen. Officieus? Ja, we mogen pas officieel aan de slag als 
Douwe Posthuma zijn handtekening heeft gezet en wij bij de 
kerkenraad zijn geweest.  Dat zal in september gebeuren waarna 
we de opdracht van de kerkenraad zo goed mogelijk gaan 
uitvoeren. 

De commissie bestaat uit de volgende leden: Janny de 
Dreu (voorzitter), Fetze Elgersma, Truus van der Zee, Herma 
Groenewoud, Miljenko Braam, Guus Yska (vanuit Huizum-West) 
en ondergetekende. Zoals gezegd zijn we al bij elkaar geweest 
en hebben we voor zover nodig kennis met elkaar gemaakt. De 
sfeer was goed en we hebben er allemaal zin in om ermee aan 
de slag te gaan. 

De kerkenraad heeft een zogenaamde 
solvabiliteitsverklaring gekregen dat we voor 0,8 fte een dominee 
mogen beroepen. We zijn dus solvabel genoeg (=financieel 
gezond) om een dominee voor 80% te beroepen. De kerkenraad 
moet nog wel een beslissing nemen of we dat verdelen over een 
predikant en een kerkelijk medewerker. Dat is natuurlijk van 
belang voor ons als beroepingscommissie; zoeken we een 
dominee voor 50%, 60% of voor 80%? 

We zullen de gemeente op de hoogte houden over onze 
vorderingen. Dat zal niet met alleen zwarte of witte rook gebeuren 
(we kiezen ook niet een dominee uit ons midden), maar zo 
duidelijk mogelijk. Al kunnen we natuurlijk niet altijd namen 
noemen als we met een bepaalde kandidaat bezig zijn. De 
gemeente kan ook suggesties doen voor namen. Uitgangspunt 
zal de profielschets zijn die de kerkenraad zal opstellen. Hiermee 
kunnen we bij de PKN een lijst met beroepbare dominees 
opvragen die hieraan voldoen. Ook zal er een vacature worden 
geplaatst. Daarna zullen we kandidaten moeten selecteren, 
contact opnemen, een kerkdienst in de gemeente waar de 
predikant op dit moment werkzaam is bezoeken. 

Ik hoop dat we uiteindelijk met elkaar een predikant beroepen 
waar we met plezier elke zondag heen gaan. 
 
Edwin van der Wal 
 

P.S. Inmiddels heeft Douwe Posthuma een schriftelijk verzoek 
om met emiritaat te gaan, ingediend bij de classis. Het 
wachten is nu op een reactie van de classis. 

 

Afscheid ds. Helmer le Cointre 
Per 1 augustus is Helmer Le Cointre officieel niet meer 

werkzaam bij onze gemeente. Zoals bekend, is hij al een tijdje 
ziek. Gelukkig zit Helmer nu in de herstelperiode en is hij bezig 
zijn werkzaamheden in Camminghaburen weer op te pakken. 

Binnen onze gemeente ken ik Helmer vooral van de 
gespreksgroep jong-volwassenen waar we elke maand met een 
aantal mensen bij elkaar kwamen. Aan het eind van het seizoen 
zijn we met zijn allen naar het klooster in Maarssen geweest. 

Ook heeft Helmer er voor gezorgd dat de Ruimte is 
opgezet. We waren nog maar net aan de slag met de nieuwe 
website, toen Helmer kwam met een beter bindmiddel voor de 
nieuwe gemeente Huizum-Oost: een nieuwsbrief. Uiteindelijk is 
dit Ruimte geworden en volgens mij best succesvol. 

De speciale diensten zijn me ook bijgebleven; mooie 
liederen, sketches, filmpje op de beamer. Leuk om hieraan mee 
te doen. Een echte Twitter-dienst heeft @HelmerleCointre niet 
aangedurfd maar wel een dienst over sociale media. Samen met 
de jeugdkerk heeft Helmer een interactieve dienst gehouden en 
ook is hij met een aantal jongeren naar Taizé geweest. 

Zonder volledig te zijn, noem ik ook nog het 
toerustingswerk (onder andere de avonden over Martin Buber en 
over relaties) en het opzetten van Geloven in Leeuwarden 
(website en krant), samen met Hans Willems en Pietie Mulder. 

Helmer, jammer dat je weggaat, maar alle goeds 
toegewenst! Als het goed is, gaan we binnenkort nog officieel 
afscheid van je nemen, maar de datum is op dit moment nog niet 
bekend. 
 
Edwin van der Wal  
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Redactie Ruimte 
p/a De Pelsweg 10 

8934 CC Leeuwarden 
 

Uiterste inleverdatum voor het 
volgende nummer: 
1 november 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. 

  

Colofon 

Gedicht 

Skepping, loovje no Gods namme,priizgje Him 
 
 Skepping, loovje no Gods namme, priizgje Him, 
 ferhef Him foar ivich, alles draacht syn glim. 
 Loovje Him dy`t gloarje fynt op troanen fan gesang. 
 Sjong as rivieren mei foar God, jim libben lang. 
 
 Stoarm en sinne, beammen, streamen, stjer en fjoer, 
 jim wolken en dreamen, nachten, tiid en doer, 
 ljocht en tsjuster, dea en libben, ierde, minskesie, 
 wês mûnich en folslein, stim yn mei wurd en die. 
 
 Rein en dauwe, snie en izel, kjeld en mist, 
 de slang en de liuw, de fûgel en de fisk, 
 geasten yn`e himel en jim minsken mei jim stim: 
 fertrou im op syn wurd, dat jim besteane yn Him. 
 
 Sjong Him yn jim sûnde, sjong Him kwea en goed. 
 Sjong Him, dy`t syn Wurd jim sieddet yn it bloed. 
 Sjong jim God en Skepper, dy`t syn Geast lein hat op jim. 
 Sjong Him om jim bestean, ja sjong en loovje Him. 
 
 
Tekst Huub Oosterhuis “Looft de Heer, al wat gemaakt is”. 
By Daniel 3: 52-90, It liet yn`e fjoerûne 
Oersetting Eppie Dam. 

 

Op 29 oktober is er een gemeenteavond voor zowel Huizum-Oost als Huizum-West. 
Centraal staat dan de presentatie van het rapport van de commissie Financiën en 
Personeel aan de gemeente met beschouwingen over de toekomstige ontwikkelingen. 
Houdt de Geandewei in de gaten over de tijd en locatie! 

Gemeenteavond 

Geloven in Leeuwarden 
Bij deze Ruimte ontvangt u de nieuwste editie van 'Geloven in Leeuwarden', de krant waarin 
de gezamenlijke protestantse kerken van Leeuwarden hun activiteiten op het gebied van 
vorming en toerusting bekendmaken. De krant wordt niet alleen verspreid via kerkleden, 
maar komt ook te liggen in bibliotheken en andere openbare ruimtes. Daarnaast is er de 
website www.geloveninleeuwarden.nl waarin de activiteiten voortdurend geactualiseerd 
worden. Warm aanbevolen! 
 
Hans Willems 

Gespreksgroep jongvolwassenen 
Dit seizoen gaat ook de gespreksgroep voor jongvolwassenen weer van start. 
Jongvolwassenen is heel ruim:  afgelopen seizoen lag de leeftijd tussen 25 en 50 jaar. We 
beginnen met een kopje koffie of thee en praten dan eerst gezellig bij. Op deze avonden 
bespreken we allerlei onderwerpen: actuele onderwerpen, hoe gaan we met bepaalde 
gevoelens en gebeurtenissen om, Bijbelse onderwerpen, etc.. Elke maand bereidt iemand 
een onderwerp voor, dus je kunt ook zelf bepalen wat het onderwerp zal zijn. De 
gesprekskring wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand. De eerste avond is dan 
op woensdag 8 oktober in de Oase om 20.00 uur. Je bent welkom! 
 
Edwin van der Wal 

 

mailto:redactie.huizumoost@gmail.com
mailto:d.g.posthuma@zonnet.nl

