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Ik houd van verhalen. Ik leef in en van verhalen. Zeker ook bijbelse verhalen. Ze zijn me dierbaar, bepalen mijn wezen, ze dragen 
me, ze wijzen me de weg. Zo ook de verhalen rond Pasen. Elke keer moet ik mezelf weer bevragen waar en wie ik ben als  
gelovige. 
 
En meer dan eens ‘weet ik het niet’, zeker wat Pasen betreft. Ik vind dan steun bij het slot van Markus, waar ik lees en hoor:  
‘ ze zeiden niemand iets’. Terwijl de vrouwen net daarvoor een open graf hadden gezien, ‘de steen weggerold was …’, en een in 
wit geklede jongeman hen had gezegd: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt  
uit de dood, hij is niet hier. Kijk maar…’. Ik voel mee, ik hoef ook niets te zeggen. Of ik lees en hoor bij Lukas de vrienden van  
Jezus zeggen, na het bericht van de vrouwen die hen hadden gezegd ’Hij is uit de dood opgewekt’: ’ze vonden het maar  
kletspraat en geloofden hen niet’.  
En ik voel me thuis bij Johannes, waar een huilende Maria in haar verdriet bij het graf van   
haar liefste staat, ze mist hem. En ik hoor mezelf denken, bij een zekerheid die wordt  
geuit, een geloofsbelijdenis gezegd in ‘wij hebben de Heer gezien’, met Tomas: eerst zien,  
dan geloven. En ik voel me dan geen ongelovige. Ik vind steun in die bijbelse verhalen.  
Ik mag het ook zeggen, vind ik. Ik hoef en wil niet door orthodoxie gecorrigeerd worden. 
 
Maar heel soms (verhalen moet je ook uitlezen/je kunt niet blijven staan) lach ik in mijn  
ongeloof en door tranen heen. En dat vind ik dan vooral bij Johannes, mijn meest dierbare 
evangelist, verhalenverteller. ‘Maria’ wordt in haar verdriet door de tuinman bij haar naam 
genoemd. ‘Rabboeni’, weet zij te antwoorden. Ze wordt bij haar naam genoemd, het moet 
Hem zijn! ‘Ik heb de Heer gezien’, zegt ze later aan de vrienden. En wie zou haar dan  
tegenspreken? ‘Mijn Heer, mijn God’, stamelt Tomas, een week later bij zijn ontmoeting  
met de Opgestane. En wie zou aan zijn woorden twijfelen, hem kennende? 
 
                   Enkele jaren geleden zag ik het hiernaast afgebeeld beeldje van Ernst Barlach 
                   *Das Wiedersehen, in een kerk in Münster. Ik moest vanbinnen huilen.  
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  Naast mij stond een Duitse mevrouw, we 
  bleven samen lang bij het beeldje staan.    
  En later, zonder woorden, wisten we ons   
  beiden aanvaard/gekend door de Heer. 
 
   

  Pasen.     
  Ik houd van verhalen. Ik leef in en van 
  verhalen. Dostojevski is een schrijver die al 
  heel lang met me meegaat. Het slot bij 
  *Aantekeningen uit het dodenhuis 
  (en Dostojevski heeft zelf 4 jaar in Siberië 
  gevangen gezeten), waar hij in de roman- 
  figuur Goransjikov veel van zichzelf  
  vertelt: 

  
 “De ketenen vielen. Ik tilde ze op … Ik wilde ze beslist een ogenblik in de hand  
  houden, er een laatste blik op werpen. Ik was er nu werkelijk verbaasd over, dat ze       
  zo even nog aan mijn voeten hadden gezeten. “Nu, God zij met jou! God zij met          
  jou!, zeiden de gevangenen met hun harde grove stemmen, die toch een tevreden    
  klank leken te hebben … Ja, met God! Vrijheid, nieuw leven, opstanding uit de  
  doden … Welk een heerlijk ogenblik”.  
 
  Opstanding uit de doden. Dostojevski had dit eerder ervaren, hij herkreeg het leven   
  na de gratiëring van de tsaar vlak voor hij geëxecuteerd zou worden en veel later   
  vond hij opnieuw zijn leven in bevrijding uit gokverslaving. Hij noemde al deze 3   
  gebeurtenissen in zijn leven Pasen. 
                                                                                                  (vervolg pagina 2) 
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Pasen, opstanding uit de doden. Soms stuit ik daar zelf op, overkomt me dit, lees ik dit bij verrassing, zie ik een beeld, hoor ik 
een gedicht, Amanda Gorman, *The hill we climb, ontmoet mensen. En dan wordt er gedeeld, met Maria in het verhaal bij  
Johannes,“… en ze vertelde alles”. Dan weet ik me/ons gekend, weet me/ons aangeraakt en huil vanbinnen van blijdschap.  
Leven immers, op aarde, ieder mens, door God geroepen. 
 
Allen gezegende Paasdagen toegewenst. 

                                                                                                                                         Ds. Douwe Posthuma 
 
 
 

 

      

       

          SJONG HALLELUJA, HIMEL EN IERDE, SJONG 
           

 

                                                                                                                         Liet 648 út it lieteboek. 
         Sjong halleluja, himel en ierde, sjong. 

 

   Sjong halleluja, himel en ierde, sjong, sjong foar de Iene, de Ivige 

    oan wa`t it ljocht, de leafde ûntsprong,- ferheven is Hy, de Libbene. 

 

   Boarne sa helder, hieljende sinnegloed, toar hout rint út jo iepen hôf.  

   Wiken fan feest en blommen foargoed– wy plôkje dêr leauwe en rispje lof. 

 

           Sjong halleluja, nûgje de folken: drink, yt fan`e frucht, jimme seinigen; 

    sjong dat troch loft en wolken wjerklinkt: ferheven is Hy, de Libbene! 

 

 
       Tekst : André Troost—”Zing halleluja, hemel en aarde, zing” 

              Oersetting : Anna van der Woude. 

              Meldij : Willem Vogel 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                            …. drink, yt fan`e frucht 

Mijn Heer, mijn God 

 Fjodor M. Dostojevski 

 1821-1881 

 Amanda S.C. Gorman 

 1998 
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KERK ZIJN IN DEZE (CORONA) TIJD ? 

Welk beeld hebben wij in gedachten als wij aan de kerk denken? Wat komt er zoal bij ons naar boven.  

Dit zal erg afhankelijk zijn van ieders eigen ervaringen en kijk op het leven. Welk imago heeft de kerk; stoffig,  

ouderwets, saai of is het een levende gemeenschap waar het bruist van activiteiten, mensen met elkaar  

meeleven en een warme open gemeenschap vormen. 

 

Zo’n twee jaar geleden ontvingen wij voor de Pasen een groep jongeren in de kerk. Dit was een project in het 

kader van School en Kerk, ontstaan nadat de Passion in Leeuwarden was geweest. Jongeren uit het voortgezet 

en middelbaar onderwijs werden in kleine groepjes verdeeld over verschillende kerken, waar het de bedoeling 

was om iets over de 40-dagentijd te vertellen en het Paasgebeuren. Hoe wordt dit gevierd en beleefd in de kerk? 

Met opzet schrijf ik Paasgebeuren, want op Pasen is er veel gebeurd en gebeurt er nog veel: opstaan, een  

nieuw begin na een donkere periode.  

 

Ook in de natuur breekt het nieuwe leven open en dit geeft lucht en ruimte. Het zet aan tot actie. Er komt een  

beweging op gang. Tijdens het Pinksterfeest wordt deze beweging wereldwijd voortgezet. Daarom was het ook 

mooi om de jongeren aansluitend iets te vertellen over allerlei activiteiten in de kerk op diaconaal en pastoraal 

gebied. Dit ontlokte aan verschillende jongeren de opmerking: “wat gebeurt er veel in de kerk!” Wat wordt er  

veel goed werk gedaan door mensen van de kerk.  

 

Na het kerkbezoek was het de bedoeling dat de jongeren nog een organisatie bezochten die vanuit christelijke 

inspiratie zijn ontstaan zoals bijvoorbeeld o.a. het Aanloophuis, de voedselbank of organisaties die opkomen  

voor minderheden, enz. Het was echt een eyeopener voor vele jongeren. 

 

Helaas kunnen deze ontmoetingen op dit moment niet plaatsvinden vanwege de corona en ook vorig jaar kon  

het niet doorgaan. Met dit verhaal wil ik aangeven dat de kerk niet stil staat, er is de laatste jaren veel veranderd.  

De kerk heeft een ander gezicht gekregen, is menselijker geworden en niet alleen meer een instituut.  

Dit alles wel vanuit het besef dat er een liefdevolle God is, waar wij terecht kunnen met onze zorgen, moeiten en 

verdriet, maar ook met onze dank voor de vele goede dingen die kunnen gebeuren in het leven. 

 

Vanuit dit vertrouwen mogen wij in de wereld staan. In het televisiedebat van Gert-Jan Segers (CU) en  

Lilian Marijnissen (SP) werd dit heel mooi verwoord door Gert-Jan Segers. Als christenen hebben wij een  

verantwoordelijkheid voor deze wereld, hebben wij zorg te dragen voor de schepping: voor mens, voor dier en 

plant, voor het klimaat enzovoort. 

 

Tot slot: de kerk is niet alleen een actiegroep, het vieren in de zondagse eredienst is het centrum. Het samen bij 

elkaar komen, luisteren naar de woorden uit de Bijbel, zingen en bidden, het even stil zijn in deze drukke wereld, 

de ontmoeting met God en met elkaar, het vormt een wezenlijk onderdeel van kerk zijn. Het is een oplaadpunt, 

geeft inspiratie. 

 

Het is jammer dat wij in deze coronatijd niet fysiek met zijn allen naar de kerk kunnen en na de kerkdienst  

koffiedrinken met elkaar, maar wij proberen er wel op andere manieren voor de mensen te zijn: een kaartje,  

een telefoontje of via appcontact en email. En in sommige situaties is er toch ook bezoek mogelijk. Wij kijken 

weer uit naar de koffiemorgens en het eetcafé. Wij houden moed en nu er op grote schaal gevaccineerd wordt 

hebben wij hoop, dat de tijd dat dit weer kan in zicht is. 

                 

Gezegende Pasen gewenst.                                          Janny de Dreu 

                                                                               (ouderling en coördinatie pastoraat) 
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                                   VACATURE NIEUWE PREDIKANT 
 
      De beroepingscommissie is de laatste tijd regelmatig bij elkaar geweest en wil u op de hoogte stellen van stand van zaken. 
       Na het plaatsen van onze vacature op de website van de PKN hebben zich in eerste instantie zes predikanten gemeld. 
       Omdat een daarvan kort daarna al in gesprek raakte met een andere gemeente,    
       konden we met vijf predikanten na het ontvangen van hun brief met CV gesprekken  
       organiseren.       
        
       Deze gesprekken hebben in wisselende samenstelling plaatsgevonden en zijn door 
       ons geëvalueerd. Hierdoor zijn drie predikanten overgebleven, waarmee we een    
       tweede gespreksronde zijn ingegaan.  
 
       Na deze gesprekken, waarbij nu de gehele beroepingscommissie aanwezig was, 
       willen wij twee predikanten kiezen om daaruit te komen tot de voordracht  
       voor een beroep naar onze wijkgemeente. Uiteraard komt dan de officiële  
       procedure om de hoek kijken, die zorgvuldig moet worden gevolgd.  
        
       In dat traject zal bv. de wijkkerkenraad, de wijkgemeente, de Algemene Kerkenraad   
       en de classis aan bod komen. We zijn op de goede weg en hopen in een    
       vervolgbericht nog meer positief nieuws te kunnen melden. 
 
                            A.K. Damstra 

 beroepingscommissie 

       

      *  Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 
         30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk. 
 
     *   Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt 
         zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst. Dit kan op verschillende manieren: 
          
  -  Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. 
  -  Mailadres : scribaathuizumoost@gmail.com     
  -  Via de contactpagina van de website : www.kerkhuizumoost.nl 
      
      
 
 
 
 
 
     *   Via de telefoon het 06 nummer van de scriba : 06 - 133 955 26 waarop u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer    
         kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven. 
 
     *   Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt, vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondag-   
         morgen alsnog thuis te blijven. 
 
     *   Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij  
         binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een  
         mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de  
         sta-tafels. 
 
         Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.  
         Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer  
         te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het  
         aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte. 
 
         De diensten zijn ook via de website www.kerkhuizumoost.nl online te volgen.  
         Kies hiervoor ‘Meeluisteren’ in het hoofdmenu. 
 
         Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen.  
         Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen  
         en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid  
         met Gods Liefde. 
                                                                                                                   De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost. 
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Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden 

Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad 



        

      

 

 

 

 

 

 

 

     WE DOEN HET MET ELKAAR !!! 
 

  We zijn er trots op dat we een geloofsgemeenschap zijn waarin al  

   veel vrijwilligers betrokken zijn bij allerlei taken in onze wijkgemeente.        

   Daarvoor alle waardering!! 

 

   We hebben echter meer vrijwilligers nodig in de komende jaren!!! 

 

   Voor klussen en activiteiten gedurende  

   de week, bij de vieringen op de zondag  

   of om mee te denken over wezenlijke  

   beleidsonderwerpen in onze gemeente  

   enz …….. 

 

   Vele handen maken samen licht werk  

   en het maakt ons nog meer betrokken  

   bij wat ons bindt, nl. onze geloofs- 

   beleving in Huizum-Oost en waarin  

   ieder een bijdrage levert. 

 

   Wacht niet langer, neem contact op met de scriba want dan  

   kunnen we samen verkennen wat voor vrijwilligers er nodig zijn     

   en wat goed zou passen. 
                                                        

                                   Minke Koornstra : 06 - 133 955 26  

                     scribaathuizumoost@gmail.com 

 

WORDT VRIJWILLIGER 

VAN ONZE WIJKGEMEENTE, 
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Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

7  MEI 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’. 

   KERKDIENSTEN: 

       Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum 

   
    Zo.      21    maart     9.30 uur Ds. M.E. Vroonland, Nieuwland    

    Zo.      28    maart     9.30 uur Ds. A.H. Boschma, Drachten 

    Do.       1     april     19.30 uur  Ds. H. Post-Knol, Dronrijp       * Witte Donderdag 

    Vr.  2     april  19.30 uur  Ds. A. Terlouw, Dronrijp          * Goede Vrijdag 

    Za.  3     april  19.30 uur  Ds. H. Post-Knol, Dronrijp        * Stille Zaterdag 

  Zo.     4     april    9.30 uur Ds. A. Terlouw, Dronrijp        * Pasen 

    Zo.    11     april     9.30 uur  Ds. B. Nijendijk, Midlum 

    Zo. 18     april        9.30 uur  Ds. K.J. Faber, Wolvega 

    Zo.   25     april     9.30 uur  Ds. P. Dijkstra, Grou 

             Zo.   2     mei     9.30 uur  Ds. J.N. Jurjens, Drachten 

             Zo.   9     mei    9.30 uur   Ds. M. Veen, Franeker 

             Zo.   13     mei        9.30 uur        mevr. A. de Vries, Ureterp        *  Hemelvaartsdag 

             Zo.  16     mei    9.30 uur        Ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn 

      

         * Kerkdiensten onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen. 

          Kijk op de website of een dienst doorgaat. 

 

 
                             

                            Corona mag je best zien als een signaal 
   
  “Zou God ons in het coronavirus een signaal gestuurd hebben?”, vraagt René Koster van Omrop Fryslân mij afgelopen  
     zondag halverwege het radio-interview. Vervolgens lijken onze rollen omgekeerd. René houdt een bewogen journalistieke       
     preek. “Als je ziet hoe de wereld zich ontwikkelt. We deden boodschappen in New York, even met het vliegtuig heen en weer.  
     Niets was ons te gek. The sky is the limit, en zelfs dat is niet ver genoeg. De aarde wordt uitgeput. We zijn er alleen voor  
     onszelf en niet voor elkaar. Ik zou zeggen, genoeg reden, als ik God was, om eens een signaal af te geven: ‘mensen zo kan  
     het niet langer’.” 
 

                            Dat er in Godsnaam grenzen zijn.  

                                                        
     En wat zeg ik als dominee: “Nee, dat geloof ik niet. In mijn geloof stuurt God ons geen virussen.” Wanneer ik het interview  
     terugluister, bekruipt mij het gevoel dat ik een steek heb laten vallen. Dat de journalist hier geloviger is dan de dominee. 
     Ik had moeten zeggen “Ja, daar mag je best een signaal van God in zien.” Want corona heeft mij wel degelijk aan het denken 
     gezet. Over onze samenleving waarvan we geloven dat die maakbaar is. Dat alles wat we willen ook mogelijk is. Dat we alles  
     kunnen krijgen. Dat we zelfs recht hebben op wat we wensen. Op welvaart, een goede gezondheid, geluk, vooruitgang.  
 
     “Ik wil alles, ik wil het hier, en ik wil het nu.” Corona mag je best zien als een signaal dat het zo niet werkt.  
     Dat er in Godsnaam grenzen zijn. Maar ik antwoord: “Nee, dat geloof ik niet.” Want ik kan niet geloven dat God een  
     verwoestend virus als Covid 19 gebruikt om ons een les te leren. Dat God mensen ziek maakt, blijvende schade geeft,  
     dierbaren ontneemt, eenzaam maakt, broodnodig inkomen ontneemt, om hen te waarschuwen. Maar dat bedoelde mijn  
     interviewer helemaal niet. Dus beste René, hierbij de herkansing: ik geloof dat God zich er, net als jij, over opwindt hoe wij  
     omgaan met de aarde, met elkaar en met onszelf. En laten we verder maar gewoon met elkaar hopen op zijn ontferming. 
 
                                                                                                                             
                             wim.beekman@lc.nl  /  13-03-2021 
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