Protestantse Kerk

KERSTNUMMER

Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente
Leeuwarden-Huizum (Oost)

HET KIND MAG EEN NAAM HEBBEN
De Kerstkring is de eerste periode van het kerkelijk jaar. Deze periode begint met de Adventszondagen en eindigt met de
zondagen, die we noemen ‘na Epifanie’, en hoeveel dat er zijn hangt ervan af wanneer de Paaskring begint. Hoge feestdagen
in de kerk rond de geboorte van de Heer zijn (geworden): Kerstmis: 25 december, hoogfeest van de geboorte van de Heer.
Octaaf Kerstmis: Naamfeest. Epifanie, Driekoningen: 6 januari (of op de 1e zondag na 1 januari), op deze feestdagen zijn
de kleuren wit, en daarna kleuren de zondagen groen. Doop van de Heer, 2e zondag na 1 januari en op 2 februari de
opdracht van de Heer in de tempel tot de Paaskring begint, de kleur paars met de 6 zondagen van de 40-dagentijd, dit
kerkelijk jaar te beginnen op zondag 21 februari.
“Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus,
die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen”. (Lukas 2 : 21)

Een lezing bijna van niets. En toch: in het geheel van de Kersttijd is het een die je eigenlijk niet missen kunt.
Dit vers bevat twee dingen, die het kerstverhaal afsluiten en tot voltooiing brengen: de besnijdenis en de
naamgeving. Om te beginnen: het kind waarvan we de geboorte op kerstfeest vieren is een kind-in-Israël, een
Joods kind. Het is besneden zoals nog altijd Joodse jongens besneden worden. En evenals toen, lang geleden,
is zo’n handeling aan-den-lijve nog altijd een feestelijk gebeuren. Een Joods kind. Daarom mag deze Dag
van Besnijdenis niet ontbreken, wil je het gebeuren van Kerstmis
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niet van zijn oorsprong losmaken. Ook is deze dag de Dag van
de Naamgeving.
Tegelijk met de Besnijdenis wordt de naam van de
nieuw-geborene bekendgemaakt, letterlijk uitgeroepen, door de

vader, hier Jozef, ’God voegt toe’. In het Kerstevangelie, de
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overbekende woorden uit het begin van Lukas 2, komt die
naam nog niet voor. Dan is het kind nog naamloos, anoniem.
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’Zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene’.
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’Maria en Jozef en het kind, dat in de kribbe lag’.
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mocht komen ’geen slaven meer’. En dat
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wordt een octaaf dagen later uitgeroepen. Een naam die
in zijn betekenis een belofte meedraagt. Verlosser,

jaartelling. Dat mogen ook wij horen in deze
Kerstkring. Een beter begin van het nieuwe
jaar lijkt niet denkbaar.

Ds. Douwe Posthuma

(vervolg pagina 2)
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“Een handgemaakt beeld van de vrede”
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.
Lied 512

Waar het kerststalletje te vinden is, blijft onduidelijk. Paus Franciscus vond de foto die hij ervan onder ogen kreeg, al
schitterend. Terwijl in bijna al de kerststalletjes Maria zich over het kindje Jezus ontfermt en Jozef ergens op de
achtergrond tussen de herders, os en ezel wat staat toe te kijken, zijn de rollen hier omgedraaid. Op de voorgrond zit
Jozef met in zijn armen de pasgeboren Jezus. Achter hem ligt Maria een dutje te doen. Zo’n beeld kunnen we in deze
tijden wel gebruiken, vindt Franciscus: “Het is een handgemaakt beeld van de vrede”. (uit *Trouw, 19-12-2019)

Ds. Douwe Posthuma

Ds. Doede Wiersma
komt met boek
Het mensbeeld van Bonhoeffer

Al op heel jonge leeftijd vroeg Doede Wiersma (1940) zich af waarom intellectuelen in Duitsland - rechters, artsen, officieren,
professoren - zich massaal als marionetten voor Hitlers kar lieten spannen. Het lezen van het boek ‘Verzet en Overgave’ van
Dietrich Bonhoeffer leerde hem inzien dat er ook Duitsers waren die wél verzet boden. De theoloog Bonhoeffer werd een
belangrijke inspirator voor Wiersma, die theologie ging studeren en predikant werd.
Een jarenlange studie van Bonhoeffers leven en werk heeft nu geresulteerd in een boek: ‘Wijs van hart - het mensbeeld van
Bonhoeffer.” Doede G. Wiersma uit Leeuwarden was na zijn studie en een periode als wetenschappelijk medewerker aan de
Rijksuniversiteit Groningen gemeentepredikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, in Hurdegaryp (1979-1986), WommelsHidaard (1986-1993), Oentsjerk c.a. (1993-2000) en Dokkum (2000-2002). Na zijn emeritaat bleef hij tot 2012 voorgaan in
diensten.
In ‘Wijs van hart’ maakt Wiersma duidelijk dat Bonhoeffer het
geloof als essentieel ziet voor de karaktervorming, omdat het
goede herhaald wordt. De kern van Bonhoeffers visie is: blijf
altijd bidden om een wijs hart en doe ondertussen het goede
(gerechtigheid).
Bonhoeffer was encyclopedisch geleerd maar vond toch dat de
Bijbel het antwoord op al onze vragen is. Wiersma: “Het maakt
altijd indruk hoe hij een op onze wereld betrokken uitleg van de
Bijbel biedt. In ‘Wijs van hart’ worden daar veel voorbeelden
van gegeven. En bijzonder is het hoopvolle perspectief.
Hoezeer de integere mens ook veracht, verguisd en geminacht
wordt, het eindresultaat is: ‘Rechtvaardigen eens ongezien
doen in het mensenoog nadien, het visioen van recht herleven.”

Ds. D.G. Wiersma

‘Wijs van hart’ is voor 16 euro (plus € 2,99 verzendkosten)
exclusief verkrijgbaar in de webshop van uitgeverij
De Pinne op www.pinne.nl
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VACATURE NIEUWE PREDIKANT
Onze wijkgemeente is op zoek naar een nieuwe predikant nu onze vorige predikant een beroep in Westmaas, gemeente Nieuwland
heeft aangenomen. Inmiddels is er een beroepingscommissie en zij zijn met hun werkzaamheden gestart.
De wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 2 november j.l. de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant vastgesteld.
In deze bijzondere tijd is alles anders en was het niet mogelijk om deze profielschets op de wijkavond aan u als gemeenteleden
voor te leggen. Inmiddels kunnen we u hier berichten dat de volledige profielschets op de website te vinden is. Een verkorte versie
is hier bijgevoegd. In de komende maanden zal de inmiddels geformeerde beroepingscommissie voortvarend haar werkzaamheden
starten en we hopen u dan ook in de komende maanden regelmatig over de voortgang te informeren. Uiteraard heeft het een ieders
voorkeur om dit een keer in een fysieke bijeenkomst te doen maar dat laat nog even op zich wachten.
Wel vinden we het ook belangrijk om de namen van de leden van de beroepingscommissie hier te vermelden.
De commissie besluit zelf wie welke taak op zich gaat nemen. We denken dan o.a. aan de rol van de voorzitter en de secretaris.
Vooralsnog zijn we blij dat een aantal gemeenteleden deze belangrijke taak op zich wil nemen. We wensen ze dan ook Gods
nabijheid toe en uiteraard veel wijsheid bij hun werkzaamheden. Verder verwijzen we u naar onderstaande verkorte profielschets.

VERKORTE PROFIELSCHETS

Deze verkorte profielschets vermeldt de gewenste karakteristieken van de te beroepen predikant :

Predikant

Gevraagd wordt een predikant m/v die :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

werkzaam is voor 0,8 fte (0,5+0,3 fte) gedurende 8 jaar.
zich aangetrokken voelt door het ‘open Bijbels’ profiel van de wijkgemeente.
het pastoraat in de wijkgemeente hoge prioriteit geeft.
goed weet samen te werken met wijkkerkenraad en werkgroepen.
contacten in en buiten de wijkgemeente weet te leggen en te onderhouden.
de Bijbelse boodschap vertaalt naar het leven waarin wij staan.
op zondag de aanwezigen door de preek weet te inspireren.
open staat voor nieuwe elementen in de liturgie.
kerkmuziek een ruime plaats geeft in de vieringen.
Jongeren weet te stimuleren en te binden.
open staat voor de Friese taal.

beroepingscommissie

De beroepingscommissieleden zijn:
De heer Miljenko Braam - De heer Kees de Dreu - Mevrouw Seppie Elgersma - De heer Harry de Goede
De heer en/of mevrouw Leo en Renske Bouma-Hengst - Mevrouw Jannie Wiebenga
De wijkkerkenraad

Protestantse Kerk Leeuwarden Huizum - Wijkgemeente Huizum-Oost
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Het werk van de Diaconie

In de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum werken
de Kurioskerk en de Oasewijk samen. Naast het ‘inzamelen van de gaven’
gebeurt er natuurlijk meer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diakenen doen dienst in de vieringen: ontvangst, collecten, mededelingen, organisatie avondmaal
De Diaconie bepaalt het doel van de diaconale bestemmingscollecten
De Diakenen zijn de oren en ogen in de wijk als het gaat om ‘financiële noden’
De Diaconie heeft contacten met en steunt instanties die ‘de noden in de stad en de wereld’ behartigen, bijv.
Diaconaal Platform Leeuwarden, het Aanloophuis, ZWO-kring Fryslân
De Diaconie steunt ‘eigen projecten’: Roemenië (Vaida), Malawi (ziekenhuis in Mulanja), Eetcafé, Stichting Ichthus
(vakantiehuisje in Exloo)
De Diaconie steunt ‘vaste projecten’, bijvoorbeeld de stichting Amurang (opleiding studenten Indonesíë)
De Diaconie steunt ‘wisselende projecten’, doelen op aanvraag
De Diaconie zamelt goederen in voor de Voedselbank (Kar in de Oase), voor ‘Hulphonden’ (plastic doppen)
en voor Kerk in Actie (cartridges, postzegels, ansichtkaarten)
De Diaconie organiseert Het Eetcafé, waar u eenmaal per maand met anderen gezellig kunt eten

Mocht u willen bijdragen :
Diaconie : NL31 INGB 0000 8493 76 (Diaconie PG Leeuwarden-Huizum)
Roemenië : NL76 INGB 0005 1541 05 (Diaconie PG Leeuwarden-Huizum - werkgroep Roemenië)

Mocht u informatie willen of contact :
Oase : Fetze Elgersma, Seppie Elgersma (gemeentediaconaat), Hilda van der Meulen
(gemeentediaconaat), Bouwe van der Zee (gemeentediaconaat),
Martha Veldman (penningmeester), Goff Spoelstra (secretaris; gl.spoelstra@gmail.com)

De Diaconie heeft vacatures (secretaris en gemeentediaconaat). Helpt u mee?

ADVENT 2020
Liet 920 út it lieteboek.
Jo hawwe, o God, dit wiffe bestean betocht, my boppe ’t nammeleaze te wêzen brocht,
lit my dan dourjend libje yn tankberheid, bewarre yn`e triljende wissichheid,
dat ik net út dit kâld en ûnwis bestân fan `t libben kom te fallen as yn jo hân.
Tekst : Ad den Besten - oersetting Atze Bosch

Wer hiel.
Ik naam it libben sa`t it wie, en hifke it net op wearde,
ik dûnse wat en song in liet en as `k de hannen gear die,
waard wat tebrutsen wie wer hiel en koe `k wer lietsjes skriuwe,
ik bea dan: Hear, `k wit mar in diel en lit dat mar sa bliuwe.
Toon Hermans - wer heel.
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KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN
Wij waren weer enthousiast begonnen met de koffie/thee-inloopochtenden. Dit hebt u kunnen lezen in de vorige
RUIMTE. Helaas werden wij door het coronavirus genoodzaakt te stoppen. Uiteraard vond iedereen dit erg
jammer, maar ook wel te begrijpen.
Het ziet er op dit moment niet naar uit, dat wij weer kunnen starten met
deze inloopochtenden op de manier waarop wij dit altijd hebben gedaan.
We bekijken op dit moment of er andere mogelijkheden zijn om iets te
organiseren. Een optie zou kunnen zijn in kleinere groepjes verdeeld
over verschillende morgens en middagen bij elkaar te komen.
Op de laatste inloopmorgen hebben verschillende mensen, die dit wel
zouden willen hun telefoonnummer achter gelaten, zodat zij daarvoor
uitgenodigd kunnen worden. Wij hopen als de situatie goed blijft gaan
dit in december te realiseren. Als mensen zich hier nog niet voor hebben
opgegeven, dan zou dit alsnog kunnen.

Oase

AANMELDEN KAN BIJ :
Janny de Dreu, telefoonnr. 058 - 280 13 87
of via de mail: dreudec@gmail.com.
Namens alle gastvrouwen/gastheer wensen wij u allen gezegende kerstdagen toe en een goede jaarwisseling.

Colofon

KERKDIENSTEN:

Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Vr.
Zo.
Do.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

22
29
6
13
20
25
27
31
3
10
17
24
31
7
14
21

november 9.30 uur
november 9.30 uur
december 9.30 uur
december 9.30 uur
december 9.30 uur
december 9.30 uur
december 9.30 uur
december 19.30 uur
januari
9.30 uur
januari
9.30 uur
januari
9.30 uur
januari
9.30 uur
januari
9.30 uur
februari
9.30 uur
februari
9.30 uur
februari
9.30 uur

Ds. M.E, Vroonland, Nieuwland * Eeuwigheidszondag
Ds. P. Dijkstra, Grou
Ds. D.G. Posthuma, Burgum
Ds. D.G. Posthuma, Burgum
Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
Ds. D.G. Posthuma, Burgum
* 1e Kerstdag
Ds. E.P. van der Veen, Emmeloord
Nog niet bekend
* Oudjaar
Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
Ds. E. van ‘t Slot, Zwolle
Ds. H. Post-Knol, Dronrijp
Ds. A. Terlouw, Dronrijp
Ds. G. van Brug, Leeuwarden
Ds. P. Dijkstra, Grou
Ds. G. Wessels, Stiens
Ds. J.D. Kraan, Burgum

De dienst van oudejaarsavond is nog niet bekend.
Hierover komen in december via de website en in Geandewei aanvullende mededelingen.
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Redactie ‘Ruimte’ :
p/a Stinzenflora 98
8935 NM Leeuwarden
Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer :

1 FEBRUARI 2021
redactie.huizumoost@gmail.com
Predikant
Functie vacant
Voorzitter kerkenraad
dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel.: 058 - 288 44 34
ak.damstra@xs4all.nl
Pastoraal meldpunt
Mw. S. Vellinga-Kuperus
Telefoon : 06 - 33 82 68 22
Ruimte verschijnt 5 x per jaar.
Voor actuele berichten
verwijzen wij u naar
Kerkblad ‘Geandewei’.

