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Redactioneel
Op weg naar Pasen! Douwe
Posthuma zal in de diensten
rond Pasen voorgaan.
Daarom weer een bijdrage
van hem in deze Ruimte.
Verder veel nieuws vanuit de
beroepingscommissie en
daarom ook de uitnodiging
voor de bijzondere wijkavond
op 31 maart.
In dit nummer leest u ook
een verslag van Lia Minzinga
Zijlstra op weg naar de
gerechten, gastheren en
gastvrouwen van Running
Dinner.
Veel leesplezier!

De redactie

Wijkbericht van de Protestantse
Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost)

Geen andere week dan juist deze stille
week beseffen we, dat de tuin van deze
wereld een overwoekerde tuin is. Geen
goede druiven, maar wilde druiven. Geen
goed bestuur, geen rechtsbetrachting maar
rechtsverkrachting.
Die Ene, die komt, Jezus ‘met de boom des
levens op zijn rug’, valt daaraan ten offer.
Alle andere bomen blijken verdord, geven
geen vruchten. Maar het levenssap van
deze boom, het bloed van de ware wijnstok,
blijkt levenskracht te bevatten voor alle
bomen in de hof. De hof verandert daardoor
van een doden-tuin in een nieuwe tuin van
Eden, een wijngaard, waarin allen onder de
belofte komen van het Koninkrijk van God.
Maria ontwaart een tuinman: Jezus wenkt
ons in de nieuwe tuin van God, waar het
leven gevierd mag worden!

Stille Zaterdag 4 april, 19.30 uur, Oase, ds.
D.G. Posthuma
muziek: Johan Zijlstra
Het lijkt alsof Hij de mensen heeft verlaten.
Toch wordt in deze viering de Paaskaars
aangestoken en gaan de lichten aan. De kleur
is/wordt wit.
Wij richten nu de ogen naar het licht,
gaan ingekeerd en stil nog door het donker,
maar in ons groeit de hoop al op het wonder
dat van nieuw leven ons de komst bericht!
Ons dwalen in de dood is nu gestuit!
Nog zoeken wij er, zonder goed te weten
Hoe wij de levenswoorden zijn vergeten
Waarmee God de verlorenheid ontsluit.

Witte Donderdag 2 april, 19.30 uur, Oase,
ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en
Tafel
muziek: Arjen Nauta

Paaszondag 5 april, 09.30 uur, Oase, ds.
D.G. Posthuma
muziek: Olchert Clevering en medewerking
van de Cantorij
De eerste dag!

Hoe leren wij ontvangen uit Zijn hand
wanneer wij tastend nemen om te delen
en eten van het brood dat ons kan helen,
de vreugde drinken, vol tot aan de rand.

Herboren nu, als kinderen van het licht
zijn wij begraven en verrezen.
Gods trouw is eens en altijd af te lezen
aan Hem die hier de nieuwe schepping sticht.

Te kostbaar in Gods ogen is Zijn bloed
Hij maakte het tot drager van het leven;
wij mogen hoopvol ons op weg begeven
totdat Hij komt als koning. Wees gegroet!

(gedicht uit: Tegen het donker, Sytze de Vries)

Goede Vrijdag 3 april, 19.30 uur, Oase,
ds. D.G. Posthuma
muziek: Olchert Clevering en medewerking
van de Cantorij
Deze vrijdag heet toch Goed. Het is niet de
laatste dag van Jezus’ leven, met Zijn dood
breekt een nieuwe tijd aan.
Gestorven is er nu aan alle macht,
en onze pijn, die wij door ’t leven dragen,
waar wij elkaar mee blijven overvragen
is door Hem afgebroken en volbracht.
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Douwe Posthuma

Rondom de diensten
zondag

29 maart 9.30 Ds. K.J. Faber (Wolvega)

donderdag 2 april 19.30 Ds. Douwe Posthuma
vrijdag
3 april 19.30 Ds. Douwe Posthuma
zaterdag
4 april 19.30 Ds. Douwe Posthuma
zondag
5 april 9.30 Ds. Douwe Posthuma
zondag
12 april 9.30 Ds. G. Rinsma (Goutum)
zondag
19 april 9.30 Da. M.J. Visschers (Wolvega)
zondag
26 april 9.30 Ds. J. v.d. Veen (Heerenveen)

Witte Donderdag
Goede Vrijdag (m.m.v. cantorij)
Stille Zaterdag
Pasen (m.m.v. cantorij)

zondag
zondag
donderdag
zondag
zondag

Heilig Avondmaal

3
10
14
17
24

mei
mei
mei
mei
mei

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Ds. J. Bakker (Stiens)
Ds. J.N. Jurjens (Drachten)
Hemelvaartsdag Dorpskerk
Ds. K.J. Faber (Wolvega)
Ds. J. v.d. Goot (Engwierum)

Pinksteren

Running Dinner
Van verschillende kanten hoorde ik dat het Running Dinner
heel plezierig is om mee te maken. Ik was nieuwsgierig en
het was voor mij natuurlijk een uitgelezen kans om meer
mensen te leren kennen en mensen te ontmoeten.
Zodoende heb ik me opgegeven bij de organisatoren
Marco van der Wal, Lotte Nijssen en Harry Berg.

Voor mij was het heel bijzonder om zo mensen te kunnen
leren kennen of nog ietsje beter te leren kennen. Tijdens
de maaltijd hoor je iets van wat er speelt in het leven van
de disgenoten, getrouwd, partner overleden, gescheiden,
kinderen of niet, werk, ziekte, enz., enz.

Op 6 maart was het dan zover!
Ik mocht zomaar bij mensen aan schuiven voor een
voorgerecht op het eerste adres, een hoofdgerecht op het
tweede adres en een nagerecht op het derde adres. Alle
gastheren en gastvrouwen hadden een heerlijk gerecht
bereid en zorgden voor een hele prettige warme sfeer.

Wat is dat heerlijk om gast vrij te worden ontvangen,
lekker te eten en gemoedelijk met elkaar praten over van
alles en nog wat! Daarom heel veel dank aan de mensen
die het hebben georganiseerd en de mensen die zo lekker
hebben gekookt en hun huis hebben open gezet voor
relatief ‘vreemde’ gasten! Het was zeer de moeite waard.

Ik mocht voor mij onbekende mensen ontmoeten en ook
mensen die ik al eens eerder had getroffen. Voor degenen
die niet bekend zijn met het Running Dinner: je treft niet
alleen drie keer een andere gastheer en gastvrouw maar
je treft ook drie keer andere gasten aan de tafel. Samen
eten! Samen praten en lachen! Geweldig!

Ontmoeten is kijken en zien,
luisteren en horen, verbazen en verwonderen.
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn en samen kunnen groeien.
Elke ontmoeting een nieuw begin.
Lia Minzinga Zijlstra
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Beroepingscommissie
Zoals u al heeft kunnen lezen in de uitnodiging voor de
Wijkavond van 31 maart, hebben we een nieuwe dominee
voor onze wijkgemeente gevonden: Madelon Vroonland.
Een aantal leden van onze commissie heeft haar leren
kennen op de dominee-date in Utrecht. Er was van beide
kanten een match. Nadat we de CV en contactgegevens
kregen, hebben we op zaterdag 17 februari met bijna de
voltallige commissie met haar gesproken. Dat was een
heel prettig gesprek. Daarnaast hebben we dankzij
internet en kerkomroep ook een aantal diensten van haar
kunnen beluisteren en kunnen bekijken.
We waren enthousiast over haar en wilden Madelon
Vroonland wel eens in een dienst meemaken. In het
dorpje Ee hebben we op zondag 22 februari een mooie
dienst meegemaakt. Aansluitend hebben we nog een

gesprek gehad waarbij de hele beroepingscommissie
aanwezig was. Iedereen was positief en daarom besloten
we unaniem om onze voorkeur aan de Kerkenraad kenbaar
te maken. De Kerkenraad stemde voor en nu de Algemene
Kerkenraad ook heeft ingestemd, gaat het allemaal in een
stroomversnelling. Op 15 maart jl. heeft u haar kunnen
beluisteren in de Oase. De laatste stap is de Wijkavond op
dinsdag 31 maart waar we onze keuze zullen toelichten. Op
deze avond zal er dan ook schriftelijk worden gestemd. Bij
2/3 meerderheid voor kunnen we een beroep uitbrengen en
zullen we dus al snel een nieuwe dominee hebben. Wij
vinden dat we met Madelon Vroonland een goede keuze
hebben gemaakt voor onze wijkgemeente. We hopen dat u
dat ook vindt.
Dus tot ziens op dinsdag 31 maart!
Namens de beroepingscommissie, Edwin van der Wal

UITNODIGING
De kerkenraad van de wijkgemeente Huizum-Oost nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een bijzondere
wijkavond, die zal worden gehouden op:
Dinsdag 31 maart 2015
Aanvang: 19.30 uur in de Oase
Op deze bijzondere wijkavond moet worden gestemd over de kandidatuur van mw. M.E. Vroonland uit
Kampen als opvolger van ds. D.G. Posthuma. Stemgerechtigd in onze wijkgemeente Huizum-Oost zijn de
doopleden van 18 jaar en ouder, de belijdende leden en de geregistreerde gastleden. U wordt hiervoor bij
dezen schriftelijk uitgenodigd. Het is ook mogelijk om per volmacht te stemmen. U kunt mw. Vroonland
beluisteren in de kerkdienst van 15 maart a.s. in de Oase om 9.30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
Deel 1: Informatief gedeelte met de stemming
●
De kandidatuur wordt toegelicht door de voorzitter van de beroepingscommissie.
●
De procedure wordt toegelicht door de voorzitter van de wijkkerkenraad.
●
De schriftelijke stemming over de kandidaat.
●
Het bekend maken van de uitslag.
●
Informatie over het wel en wee in onze wijkgemeente.
●
Het stellen en beantwoorden van uw vragen.
Na een pauze volgt een ontspannend gedeelte.
Deel 2: Ontspannend gedeelte
●
Diapresentatie van het afscheid van Ds. Posthuma op 23 en 25 januari 2015.
En verder:
●
Er is gelegenheid tot ontmoeting en onderlinge gesprekken.
●
Een hapje en een drankje ontbreekt niet
Voor autovervoer kan worden gezorgd, mits dit tijdig wordt aangemeld bij de heer Y. ten Kate, telefoon
2804401.
Wijkkerkenraad Huizum Oost.
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Enquête PKN

Het volgende nummer

Denk mee over de toekomst van de kerk.
Meepraten over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul
de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl. Hoe ziet de kerk er in
2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers
en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart
2015.

Gedicht, Liet 207 út it Lieteboek
Gods bern, ferstean wat Peaske seit: de Hear fan heechste majesteit
is hjoed ferriisd yn hearlikheid.
Halleluja.
Sjoch, trije froulju komme oan yn t`skimerljocht fan de iere moarn
en bringe Him har earbetoan.
Halleluja.
Troch t` wurd dat Magdalena sei, gean twa disipelen op wei.
Wat is it dat har wachtsje mei?
Halleluja.
Johannes, oan syn Hear ferbûn, is hurder noch as Petrus rûn
en hat it lege linnen fûn.
Halleluja.
De froulje bin nei`t grêf ta tein; in blinkene ingel hat har sein:
“Hy libbet, sjoch, hjir hat Er lein!”
Halleluja.
De freonen kamen jûntyds gear; oan har fertoande him de Hear,
dy`t frede winske lyk alear.
Halleluja.

Colofon

Hja hawwe `t blide boadskip stjoerd oan Tomas yn syn soarch en noed:
“De Hear is wierlik opstien hjoed”.
Halleluja.

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

“Sjoch Tomas, sjoch myn wûnen rea, myn hannen, foutten en myn lea;
leau dochs yn My en twiivelje nea!
Halleluja.

Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer:
3 mei 2015

Hy seach fan spiker en fan spear de groede en twivele net mear,
mar stammere: Myn God en Hear!
Halleluja.
Gelokkich wa`t gjin twivwl ken, dy`t leaut, al mei it each net sjen;
hy bliuwt yn ivichheid Gods bern.
Halleluja.
Wy fiere Peaske op`e nij; mei al Gods folk besjonge wy
de glorje fan syn hearskippij.
Halleluja.

redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team
ds. P.R. Beintema
Bostulp 20
8935 PK Leeuwarden
Tel. 058-2880076
p.beintema@kpnplanet.nl
Mw. L. Minzinga Zijlstra
Oer de Feart 32
9084 BN Goutum
Tel. 058-2887687
l.minzingazijlstra@gmail.com
Voorzitter kerkenraad

Om alles dat ús woldien is: lof Him dy`t heech en hearlik is
op`t feest fan syn ferrizenis.
Halleluja.

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

O Filii et Filiae Jean Tisserand [stoarn 1494]
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Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor
actuele berichten verwijzen wij u naar
de Geandewei.

