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e-mailadres. Mailen scheelt papier en tijd: ook de
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Dus heeft u een mailadres? Stuur het naar Eddie
en Willy van der Meer. Dat kan heel eenvoudig
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Van de redactie
Hartelijk bedankt voor de positieve reacties op het nulnummer van dit
blad. Het is goed om te weten dat het magazine in een behoefte voorziet.
We hebben ook al de nodige suggesties en tekstbijdragen mogen ont-
vangen. 

In dit eerste echte nummer vindt u onder meer interviews met Lubbert
Hoekstra en de leiding van de kindernevendienst, nieuws van de ker-
kenraad en een opiniestuk van Hessel Sevenster.

Reacties – en aanvragen voor een digitaal abonnement via email –
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Het is opvallend dat het woord fontein  niet voorkomt
in de Nieuwe Bijbelvertaling. In andere vertalingen
komen we het soms wel tegen – en in Psalm 36 alleen
in de aloude Statenvertaling: (vs.10) Want bij U is de fon-
tein des levens…

Zowel het woord fontein als het woord bron wijst ons
op een oorsprong van waaruit het water opwelt. Dat kan
letterlijk zo zijn: water dat omhoog komt en de dorst
kan lessen van wie dorstig is. Maar het kan ook figuurlijk
zo zijn; bij wijze van spreken. Dan kun je spreken van de
bron of de fontein van het leven. Leven dat afkomstig is
van God. Hij maakt leven mogelijk. Hij is de uiteindelijke
oorsprong van alles wat leeft.

Op deze manier kan alles bron of fontein heten, zelfs
een kerkgebouw: omdat het verwijst naar God die aan
het begin van alles staat. Hij maakt het mogelijk om –
in het onzekere leven van iedere dag – te schuilen onder
Gods vleugels. Alweer is dit figuurlijk bedoeld. Bij God
vinden mensen veiligheid en geborgenheid. ‘Zij laven
zich aan de overvloed van uw huis’, zo schrijft de psal-
mist. Dat heeft niets te maken met een stenen gebouw,
maar alles met degene die overvloed wil geven aan
mensen die daar samenkomen. Die overvloed heeft te
maken met een stroom van vreugden.

Ontmoeting met God
Wat is er dan dat zoveel vreugde geeft, dat het de dorst
lest? Dat is de ontmoeting met God zelf. Dat is de kost-
bare liefde van God – de liefde die zichtbaar is geworden
in Christus Jezus. In Hem is God zelf in zijn grote liefde
tot ons gekomen. Iedere dag van de week mag u dat er-
varen.

Maar iedere zondag opnieuw bent u welkom in De Fon-
tein om dat op een bijzondere manier mee te maken.
Om u te laven aan Gods overvloed terwijl wij vaak zo-
veel tekort komen, om uw dorst te lessen met zoveel
vreugde terwijl wij zo’n honger en dorst hebben naar
antwoorden op onze vragen. Om te horen vanuit de 

Schrift dat God u liefheeft, dat u en jij mag schuilen bij
God. Om te horen dat er hoop is, dat we in Gods toe-
komst mogen geloven, dat het om de liefde voor God
en onze naaste gaat.

Eenheid en verscheidenheid
Het water van een fontein wordt door het licht van de
zon gebroken tot een spectrum, tot een regenboog van
kleuren. Dat is een prachtig beeld voor eenheid en ver-
scheidenheid: we zijn samen één en toch ook zo ver-
schillend, noem het veelkleurig. Het is ook door Gods
licht – hoe God ons ziet – dat wij ook licht zien – dat ook
wij ruimte geven aan elkaar om licht van God te weer-
kaatsen. In het besef dat ook wat het licht betreft God
de bron is. Hij laat het licht schijnen – niet alleen het licht
van de zon, maar ook het licht van de wereld: Jezus
Christus. En dat vinden we weer gesymboliseerd door
de lichtgevende en dus brandende Paaskaars tijdens de
eredienst.

Ds. Hans Kemperman

MEDITATIE
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Bron / Fontein

“Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan
de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij u is de bron van het
leven, door úw licht zien wij licht.”

Psalm 36:8-10 (NBV)
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Nieuws uit de kerkenraad

De kerkenraad praat met Sebastiaan
Schippers als kandidaat voor de functie
van cantor-organist voor De Fontein. 

Sebastiaan wil graag en wij denken dat hij een goede rol kan
vervullen in onze gemeente. Hij is altijd actief geweest met
het begeleiden van koren en wil ook graag samenwerken met
de muziekgroep die onlangs door jongeren en andere ge-
meenteleden van De Fontein is opgericht. 
De kerkenraad heeft tegen Sebastiaan gezegd dat ze pas de-
finitief tot afspraken kan komen als  de wijken Grote Kerk,
Fenix Goede Herder en Adelaar het conflict hebben opgelost
dat tussen hen gerezen is rondom de inzet van Sebastiaan bij
hun diensten en andere activiteiten in de Grote Kerk. De ker-
kenraad verwacht uiterlijk 1 juli duidelijkheid te kunnen geven
over de verbintenis van Sebastiaan Schippers aan De Fontein.

Koffiedrinken
Koffiedrinken,

hier nog in de Koepelkerk
Jeltje, Hanneke, Annie en Piet.

Als je dat ziet, dan kun je
toch niet wegblijven?

Koffiedrinken van 09.30 – 11.00 uur
Vanaf nu elke woensdagmorgen

in De Fontein

DE FONTEIN 058 • MEI 2014

Er is van alles te doen in De Fontein. En alle commissies en groe-
pen die activiteiten ontplooien, hebben regelmatig nieuwe
mensen nodig. De vacaturebank wordt daarom in ere hersteld.
Het is de bedoeling dat de taakgroepen zelf het initiatief nemen
en hun vacatures naar dekwartiermakers@gmail.com sturen.
Inhoud: korte taakomschrijving, e-mailadres en telefoonnum-
mer van een contactpersoon. 

Help de kindernevendienst de vakantie door!
Lijkt het u leuk om een keer kindernevendienst te doen? Dat
kan! De kindernevendienst biedt gemeenteleden (pakes, bep-
pes, ouders en andere belangstellenden) daarvoor tijdens de
zomervakantie de mogelijkheid op de zondagen 13, 20 en 27 juli
en op 3 en 10 augustus. Alleen of met zijn tweeën neemt u de
kinderen van de basisschool mee naar hun eigen ruimte. Op uw
eigen wijze kunt u met de kinderen met het evangelie aan de
slag. Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij de
leiding of bel met Irene de Vries (tel.  213 12 92)

Vacaturebank

Bloemen als een fontein
Een feestelijke opening verdient een feestelijk bloemstuk en
een die past bij de omgeving. Daarom staat er op zondag 11
mei een prachtig bloemstuk in de kerk met voornamelijk
blauwe en witte bloemen. De kleur blauw ligt voor de hand:
water! Stromend water zelfs, ook gesymboliseerd door de
blauwe stof die in het bloemstuk is verwerkt. 

Hopelijk stroomt het water over Leeuwarden, en misschien
zelfs over Fryslân! Dit alles natuurlijk geïnspireerd door de
Heilige Geest, verbeeld door de duif. 

Opbrengst spaardoosjes 
veertigdagencampagne 
‘Zoek de stilte’ van Kerk in Actie 

Voor iedereen die meegedaan heeft met dit spaarproject
voor diverse projecten veraf (o.a. Burkina Faso, hulp voor
boeren in Myanmar) en dichtbij (o.a. straatpastoraat voor
dak- en thuislozen in Nederland). 

Het totale bedrag dat door u is gespaard is: 523,33 euro!
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
Voor meer informatie over projecten van Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl.

Pier Tilma en Hanny Wielenga
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Revitaliseer de eredienst!
Het moet anders in de kerk, vindt Hessel Sevenster. 

Niet omdat ouderen dat willen maar omdat het moet voor jongeren én ouderen.

Wat was het een prachtige gemeen-
teavond. Het koffiezaaltje van de
Koepelkerk zat bomvol. Zoals dat al-
tijd al het geval was bij de Delta Lord-
avonden, kwam ik ook hier heel blij
vandaan. Wat een enthousiasme
heerste er en hoe fris en creatief
waren de ideeën voor de taakgroe-
pen!
De stemming onder de aanwezigen
was er een van verwachting en wel in
zo’n mate, dat die mij deed denken
aan Joël 2 : 28-29. Opgewekt thuisge-
komen zocht ik het meteen op. Er
staat dat de ouden dromen zullen
dromen en de jongelingen gezichten
(toekomstbeelden) zullen zien. 

Droom
Ik reken mij (op mijn tachtigste) onder
de ‘ouden’ en droom inderdaad dro-
men. Een ervan is, hoe positief onze
jongeren de gezichten die ze zien
vorm hebben gegeven, met name
wat hun eigen diensten betreft. Ook
onze zondagse diensten zijn op enige
onderdelen boeiender voor jongeren
geworden. ‘Maar,’ hoor ik sommigen
al zeggen, ‘moeten onze diensten dan
erg worden veranderd?’ Nee, maar ze
moeten wel worden ‘gerevitaliseerd’.
Het verlangen daarnaar leeft intussen
ook onder nogal wat ouderen; niet
omdat zij erop zitten te wachten
maar omdat het anders moet als we
de jongeren voor de kerk willen be-
houden. 

Zij moeten zich thuis voelen als ze
eens in de zoveel tijd aan onze zon-
dagse diensten meedoen. En – wat
mij betreft - dan ook een beetje ‘de
dienst uitmaken’. Geef ze verant-
woordelijkheid en ze worden enthou-
siast! Van het nemen van initiatieven
- in betrekkelijke vrijheid - groeien ze,
waardoor hun creativiteit alleen maar
toeneemt. Van fouten leren ze. 

Ik reken mij onder de ‘ouden’ 
en droom inderdaad dromen

De samenvoeging van de groepen 12-
16 jaar en 16-20 jaar, waartoe wij door
het geringe aantal jongeren in onze
wijk genoodzaakt zijn, is zorgelijk en
moet niet te lang duren. Het is dan
ook heel goed, dat er plannen zijn om
er een positieve wending aan te
geven door het zoeken van samen-
werking met andere christelijke jon-
geren; niet alleen binnen de PGL
maar ook binnen de andere kerken in
Leeuwarden, inclusief Huizum. 
Voor een blijvend succes van de jon-
gerendiensten moet kwaliteit voorop
staan, zeker ook wat de muziek be-
treft. Probeer een welhaast professi-
onele band te formeren en rekruteer
daarvoor uit alle samenwerkende ker-
ken(wijken) de beste talenten.
‘Maar’, hoor ik de lezer zeggen: ‘hoe
komt het dan met onze eigen muziek-
groep?’ Die is zeer waardevol en moet
in de huidige frequentie - of vaker (!) -
spelen in onze reguliere, zondagse

diensten. Maar bij een bijzondere
dienst kan zo’n band worden opge-
trommeld.  In de aparte jongeren-
diensten van de gezamenlijke kerken
zou zo’n geselecteerd bandje altijd
moeten spelen. Kwaliteit brengt suc-
ces en succes trekt succes aan! 

Rupsen
Natuurlijk moeten veranderingen in
de reguliere, zondagse diensten er
langs de weg van de geleidelijkheid
komen, zodat we ons er allemaal
goed bij bevinden, aan het eind van
die hopelijk toch niet al te lange weg.
Hopelijk ontdekken we dat Antoine
de Saint-Exupéry het wel degelijk bij
het rechte eind had toen hij zei: ‘Een
paar rupsen zullen we wel moeten
verdragen, als we ooit vlinders willen
zien’.

Tenslotte noem ik nog een andere
droom. Ik laat de beelden ervan hier
als zegenwens volgen: Mogen wij
door de Vrede van Christus in ons,
rust en evenwichtigheid ontvangen
en in Zijn Licht verkerend,  gezichten
zien; mogen we door de Kracht van
de Geest gesterkt worden om de din-
gen te doen, die moeten gebeuren en
mogen we door de Liefde van de
Vader geleid,  begripvol en elkaar
dienstbaar worden: voor elkaar, de
wereld en bovenal de jongeren. 

Hessel Sevenster
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Taakgroep communicatie
Wie zijn dat en wat doen ze?

De Fontein kan niet meer zonder
taakgroepen. Ze doen van alles, maar
wat eigenlijk? Bidt de taakgroep
Gebed onophoudelijk? Is de versprei-
ding van De Blijde Boodschap in
goede handen bij de taakgroep Evan-
gelisatie en hoeven wij, gewone ster-
velingen, nu niets meer te doen? Bij
wie moet ik zijn als ik een goed idee
heb voor de eredienst? En ik zou best
willen oppassen, maar meld ik dat bij
de taakgroep Eredienst of bij de taak-
groep Jeugd en Jongeren?
Met andere woorden, hoogste tijd
voor een voorstelrondje. De taak-
groep Communicatie geeft zelf het
goede voorbeeld.

Wat zijn jullie belangrijkste taken? 
De taakgroep Communicatie zorgt
ervoor dat alle communicatie in de
kerk zo goed mogelijk verloopt. De
kerkenraad en de taakgroepen willen
wel eens iets kwijt aan de gemeente-
leden: de taakgroep communicatie
regelt dat daarvoor het Fonteinblad,
de website en de zondagsbrief be-
schikbaar zijn. Ook helpt ze bij het op-
stellen van brieven en het maken van
posters. 

Nog een taak is de communicatie van
de gemeente met de wereld om ons
heen. De leden van de taakgroep
Communicatie weten hoe je het
beste een boodschap kunt overbren-
gen en welk medium je daarvoor het

best kunt gebruiken. Ze zijn gepokt
en gemazeld in tekstschrijven en in-
terviewen. Ook weten ze welke soort
taal geschikt is voor een bepaalde
doelgroep. Kerkjargon in een brief? Te
formele teksten? Wij weten er wel
raad mee. Ook andere taakgroepen
kunnen dus gebruik maken van onze
kennis. Bijna altijd lukt het een tekst
binnen 24 uur geredigeerd en wel
terug te krijgen. Maak er gebruik van!

Wie zijn er allemaal lid van jullie
taakgroep? 
Arjen Bakker, Christina Dekker, Ineke
Evink en Maarten Kuitert.

Waar besteden jullie de meeste tijd
aan? 
Dat is moeilijk te zeggen. Het maand-
blad kost veel tijd vanwege de inter-
views, de zondagsbrief komt elke
week terug. En soms moet er iets
even snel tussendoor, een brief bij-
voorbeeld. Gelukkig zijn er twee
tekstschrijvers, Arjen Bakker en Ineke
Evink. Onze opmaakster Christina
Dekker heeft het wat dat betreft
moeilijker, zij is de enige die alle ge-
heimen kent van een goede lay-out.
En Maarten Kuitert maakt de meest
tijdrovende interviews. 

Wat vinden jullie zelf het leukst of
mooist om te doen? 
Dat verschilt, Ineke vindt teksten uit

de losse pols schrijven het leukst,
Arjen redigeert graag, Christina
houdt ervan om het ook visueel aan-
trekkelijk te maken en Maartens
sterkste kant is interviewen.

Hoe zijn jullie het best te bereiken? 
Via onze persoonlijke e-mailadressen:
ineke.evink@gmail.com,
arjen@arjen-alja.nl,
mkuitert1933@kpnmail.nl.
Alle informatie voor zondagsbrief en
Fonteinblad moet naar dekwartier-
makers@gmail.com. Dat adres ver-
andert zo gauw de nieuwe website
in de lucht is. 

Hoe draagt jullie taakgroep bij aan
de missie van De Fontein? 
Geen kerk zonder communicatie. Hoe
kun je anders onderling contact hou-
den? Hoe weet je wat ergens gebeurt,
zodat je kunt meedoen? En hoe kun
je anders aan anderen laten weten
waar de kerk voor staat? Maar wat
ook belangrijk is: goede communica-
tie voorkomt veel misverstanden: op
die manier draagt de taakgroep bij
aan de goede onderlinge verhoudin-
gen. Een missionaire kerk maakt als
het goed is veel gebruik van goede pr.
Dat is belangrijk, want vooral voor
mensen die zijn opgegroeid in de kerk
kan het lastig zijn om dingen over het
geloof zodanig uit te leggen, dat
mensen die er niets van weten begrij-
pen wat je bedoelt.
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De Fontein 
heeft de volgende taakgroepen:

•Gebed
•Evangelisatie
•Jeugd & Jongeren
•Financiën &Beheer
•Communicatie
•Diaconaat
•Eredienst
•Ouderen 
•Pastoraat 
•Vorming & Toerusting

De ene taakgroep treedt natuurlijk
meer op de voorgrond dan de andere.
Het resultaat van het werk van de taak-
groep Eredienst zie je elke zondag, ter-
wijl de taakgroepen Pastoraat en Dia-
conaat hun werk meer op de
achtergrond uitvoeren. In elke editie
van dit blad staat steeds weer een an-
dere taakgroep centraal aan de hand
van een vast vraag- en antwoordstra-
mien. Maar omdat er tien taakgroepen
zijn, duurt het wel twee jaar voordat we
ze allemaal hebben gehad. Hieronder
volgt daarom een kort voorstelrondje.
Met contactpersonen voor het geval u
meer over de taakgroep wilt weten.  

Gebed
De Taakgroep Gebed bidt. Dat lijkt een
open deur maar het gebed wordt vaak
vergeten terwijl het toch een van de
kerntaken van de kerk is. De taakgroep
Gebed vergadert praktisch nooit, hoog-
uit per e-mail, maar bidt. Dat doen ze
bij de taakgroepleden thuis en tijdens
de gebedsuren. 

Contactpersoon: Alfons van Vliet, 
vanvlietalfons@gmail.com,
tel: 058-8446765.

Evangelisatie 
De taakgroep Evangelisatie coördi-
neert het evangelisatiewerk van de kerk
en stimuleert de leden zelf anderen van
het evangelie te vertellen. Een taak-
groep Evangelisatie hebben, betekent
namelijk niet dat de gemeenteleden die
daar geen lid van zijn niets meer hoe-
ven te doen. Integendeel… 

Contactpersoon: Germen van IJs, 
germenvanijs@upcmail.nl,
tel: 058 - 2130400

Jeugd & Jongeren
De taakgroep Jeugd & Jongeren geeft
structuur aan het jeugdwerk in De Fon-
tein. Dat jeugdwerk omvat alles wat er
gebeurt voor kinderen van 0 tot jonge-
ren van 20, dus van oppas tot tiener-
dienst. 

Contactpersoon:Ruben Muller, 
rubenmuller80@gmail.com 

Financiën &Beheer
De taakgroep Financiën &Beheer is ver-
antwoordelijk voor alles wat met geld
en beheer te maken heeft. Dat wil zeg-
gen, voor zover de Algemene Kerken-
raad dat niet regelt. Deze taakgroep
bewaakt de inhoud van de schatkist en
houdt inkomsten en uitgaven van De
Fontein scherp in de gaten.

Contactpersoon: Annet Visser,
annetvisser27@gmail.com,
tel: 058-2675850 (’s avonds).

Communicatie
De taakgroep Communicatie verzorgt
de externe communicatie van De Fon-
tein maar bemoeit zich ook met de on-
derlinge communicatie. Dat doet ze
door de zondagsbrief, de website en
natuurlijk dit blad. Verder verricht de
taakgroep hand- en spandiensten voor
alle andere taakgroepen.

Contactpersoon: Ineke Evink
dekwartiermakers@gmail.com
tel: 06-22064228. 

Diaconaat
De taakgroep Diaconaat behoeft na-
tuurlijk nauwelijks introductie. Diaco-
naat is zo’n beetje de oudste taakgroep
ooit, van de hele kerk. Diakenen be-
staan al zo’n 2000 jaar.

Eredienst
De taakgroep Eredienst houdt zich
bezig met alles wat er gebeurt in de
eredienst elke zondag. Niet alleen in de

reguliere diensten, ook met bijzondere
zoals met Pasen en Kerst, kerstnacht-
diensten en dergelijke.

Contactpersoon: ds. Hans Kemperman
ds.jgkemperman@gmail.com
tel:058-2123162.

Ouderen 
De taakgroep Ouderen organiseert ou-
derenmiddagen en zorgt, in samenwer-
king met de taakgroep Pastoraat, voor
bezoek.

Contactpersoon: Reinouw Jellema 
rj.jellema@planet.nl
tel: 058-2138412.

Pastoraat
De taakgroep Pastoraat kwam in de vo-
rige editie van het Fonteinblad uitvoe-
rig aan het woord. De taakgroep is
bezig met het opzetten van een nieuwe
structuur voor het pastoraat in De Fon-
tein.

Contactpersonen:
Jacqueline van Bruggen
gvbruggen@hetnet.nl

Peter de Vries
peter-irene@lijbrandt.nl
tel: 058-2131292. 

Vorming & Toerusting
De taakgroep Vorming & Toerusting wil
gemeenteleden individueel en als ge-
meente in 
haar geheel onderwijs en cursussen
aanbieden zodat ze haar taak beter kan
uitvoeren. Een mooi voorbeeld is de
Bouwstenen Bijbelschool waarvan in
het nieuwe seizoen de tweede jaargang
begint. Ook de gemeentegroeigroepen
vallen onder deze taakgroep.

Contactpersoon: Willem Dijkstra
dykstraw@filternet.nl
tel:058-2667750.

Hoeveel taakgroepen zijn er eigenlijk
en . . . wat doen ze?

19713 01 Wijkgemeente de FonteinDEF_Opmaak 1  08-05-14  10:15  Pagina 7



8 DE FONTEIN 058 • MEI 2014

Kindernevendienst:

Na de zondagse dienst is er tijd voor
een kop koffie, deze keer – het is 27
april - royaal voorzien van roomsoe-
zen, dankzij de ouders van Thijs van
Weelie en Tymen Jongbloed die deze
zondag werden gedoopt. Tijdens het
gesprek staat een schaal op tafel, tot
groot plezier van Romana Bremer,
Christina Dekker, Hanneke van Vliet,
Laura van der Meer, Hilda Feenstra en
Irma Janssen. Goede dag voor de lijn!
Twee andere kindernevendienstlei-
ders, Irene de Vries en Caroline Doel-
man, zijn deze zondag afwezig. 

Wat is eigenlijk het doel van de kinder-
nevendienst? En wat hun eigen moti-
vatie om hier zo veel tijd in te steken?
,,We willen op een eigentijdse manier
het evangelie aan de kinderen bren-
gen,” zegt Laura van der Meer. ,,En we
willen aan de kinderen laten zien dat
Gods liefde en Geest in ons woont,”
vult Christina Dekker aan. Hanneke
van Vliet: ,,Door de kindernevendienst
voelen kinderen zich gekend in de
kerk. Het gaat anders vooral over vol-
wassenen.” 

De onderlinge sfeer in de groep men-
sen die de kindernevendienst verzorgt,
is heel goed. ,,We leren van elkaar en
dat stralen we weer uit naar de kinde-
ren.” En dat is eigenlijk wel bijzonder,
vinden ze allemaal. Het is zo gegroeid
dat ze allemaal op een lijn zitten, on-
danks de onderlinge verschillen. Heel
belangrijk vinden ze dat. ,,We gebrui-
ken elkaars talenten,” legt Romana uit.
En dat die talenten er zijn, is alleen al
duidelijk door het toneel dat bij som-
mige projecten wordt opgevoerd. 

Groeigroep
De kindernevendienstleiders hebben
ervoor gekozen ook een eigen Ge-
meente-Groei-Groep (GGG)  te vor-
men. ,,We laten ons zo vullen door de
heilige Geest,” zegt Hanneke. Door
een gezamenlijke GGG groeien ze
meer naar elkaar toe. ,,Want hoezeer

we ook op een lijn zitten, we zijn heel
verschillend,” zegt Hilda Feenstra. Wat
ook hielp om de neuzen één kant op te
krijgen, was een serie van drie avon-
den over de Heilige Geest, verzorgd
door Nelleke Berntsen, medewerker
van de Bouwstenen Bijbelschool, voor-
ganger en lid van De Fontein.

De kindernevendienst bestaat op dit
moment uit twee groepen. Nadat de
kinderen de kerkzaal uit zijn gegaan,
beginnen ze gezamenlijk met een lied.
,,Vaak is dat een onbekend lied, dat we
zo instuderen,” vertelt Hanneke. ,,Als
we het goed kennen, kunnen we het
voorzingen in de kerk zelf en leert de
gemeente ook weer een nieuw lied.”
Na het zingen splitsen de kinderen zich

op in twee groepen: één met kinderen
uit groep 1 tot en met 4 van de basis-
school, en een met die uit groep 5 tot
en met 8. De jongste kinderen krijgen
het verhaal voorgelezen of verteld, de
oudere kinderen lezen het verhaal
vaak zelf in de Bijbel, waarna er over
wordt verteld. Iedereen krijgt het zo te
horen op zijn eigen niveau. 

Methode: Vertel het maar
De kindernevendienst gebruikt de me-
thode Vertel het maar. De leiders zijn
daar erg tevreden over. ,,Het is Bijbel-
getrouw,” zegt Hanneke. ze is blij met
de vers-voor-vers-verklaring en Laura
is te spreken over de suggesties voor
de manier van verwerken die de me-
thode geeft.Want alleen het verhaal

Het is een vertrouwd beeld: een kwartiertje nadat de dienst is begonnen, komen de kinderen naar voren en verdwijnen ze onder le                       
meegaat; maar ze komen allemaal. Een klein half uur later komen ze weer terug. Maar wat er in de tussentijd allemaal gebeurt, is vo                  
in een interview.

v.l.n.r.: Caroline, Hilda, Irene, Christina, Laura, Hanneke en Romana 
(op de foto ontbreekt Irma)
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onmisbaar
                   ze onder leiding van twee mensen uit de kerkzaal. Het ene kind rent naar voren, het andere heeft het liefst dat papa of mama even

                     beurt, is voor mensen zonder kinderen in die leeftijd lang niet altijd duidelijk. De mensen van de kindernevendienst vertellen erover
  

vertellen is niet voldoende: een goede
verwerking zorgt ervoor dat het ook
landt bij de kinderen. Spelletjes, knut-
selen, een puzzel, het komt allemaal
aan de orde. ,,Met Pasen hebben we
een medaille gemaakt met een hart
erop,” zegt Romana. ,,We hadden het
laatst over vertrouwen,”voegt Chris-
tina toe, ,,toen hebben we een spel ge-
daan waarbij de een zich liet vallen en
de ander hem moest opvangen. Dat
kan alleen als je ook op die ander ver-
trouwt. En soms spelen we het hele
verhaal na.” Irma geeft nog een voor-
beeld. ,,Ik vertelde laatst aan de kinde-
ren: ‘Ik heb gisteren een pan macaroni
gekookt. Geloven jullie me als ik dat
zeg? En waarom doe je dat?’ Dat zet
ze aan het denken.” De kinderneven-

dienst heeft ook zijn eigen tradities.
Als er een kind wordt gedoopt, maakt
Irma altijd een zogenoemde vrienden-
kring: een rondje kinderen van papier.
Het kind is straks van harte welkom, is
de boodschap. 

Projecten
Het hele jaar door zijn er speciale pro-
jecten. Die met Kerst en Pasen zijn na-
tuurlijk bekend, maar ook daarnaast
gebeurt er een en ander. Hanneke:
,,We hebben twee maal per jaar een
Kidsspecial: dan beginnen we meteen
met de kindernevendienst in plaats
van na het eerste kwartier.” Voor zo’n
Kidsspecial worden alle kinderen uit-
genodigd die ingeschreven staan in de
kerk, dus ook de kinderen die anders

nooit komen. En met succes, want de
opkomst is altijd prima: er komen veel
meer kinderen dan gebruikelijk. Ook
wat er gebeurt in andere Leeuwarder
kerken en wijkgemeenten van de PGL
houdt de kindernevendienstgroep in
de gaten. ,,We doen zoveel mogelijk
overal aan mee,” zegt Christina. En dat
is goed nieuws, want er komt dit jaar
weer een musical, weet Christina te
melden. ,,Het initiatief komt uit De
Schakel. We hebben het de kinderen
nog niet gevraagd, maar ze vinden het
vast prachtig, net als de vorige keer
met de musical over David en Goli-
ath.”

Wensen
Wensen zijn er ook nog te over. Er is
veel gebrek aan goed materiaal, daar
zijn de leiders het allemaal over eens.
En hulp bij de voorbereiding van de
kindernevendienst is ook van harte
welkom. Sommige projecten vragen
veel tijd en voorbereiding. Palmpasen
bijvoorbeeld: sommige leiders zuch-
ten nog bij de herinnering. En dan zijn
er nog de uitnodigingen die worden
rondgebracht als er een Kidsspecial is
of een ander project. Het zou enorm
schelen als daar een paar mensen voor
kwamen, daar is iedereen het hart-
grondig over eens. En dan de beamer,
er kan nog veel meer gebeuren met de
beamer! ,,Kinderen zijn gewend dat er
film en beelden worden gebruikt,”
weet Hanneke uit haar ervaring als
leerkracht. 
,,Hoe dan ook, de kinderen moeten
een centraler plaats krijgen”, vindt
Laura. ,,Ze moeten in de kerk een
thuisbasis krijgen”, zegt Christina. En
o ja, Rudy en Kaja komen zeker terug!
De vrouwen knikken elkaar toe, de
laatste roomsoes wordt naar binnen
gewerkt, de koffie is op. Naar huis! En
volgende week is er weer kinderne-
vendienst.

Ineke Evink         
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Nieuwe kerk, nieuwe communicatie
U heeft het gemerkt: de zondagsbrief ziet er sinds een paar weken 
heel anders uit en ook het maandblad is onherkenbaar veranderd.

Binnenkort volgt nog een nieuwe website. 
De taakgroep Communicatie grijpt deze metamorfose

aan om de communicatie ook inhoudelijk te veranderen.
De Zondagsbrief
De Zondagsbrief is voortaan zo kort en bondig mogelijk: om
kosten te besparen, maar zeker ook om duurzaamheidsrede-
nen, willen we voorkomen dat we meer dan één A4-tje moe-
ten uitdelen. Daarom vermelden we behalve de liturgie, de
bloemen en de zieken, alleen nog activiteiten voor de week
direct volgend op de zondag. Uitleg over die activiteiten,
maar ook niet aan tijd gebonden berichten, kunt u kwijt bij
Geandewei, het blad DeFontein058 of de website. Het mail-
adres voor de zondagsbrief is voorlopig dekwartierma-
kers@gmail.com

Geandewei
De berichten in Geandewei verschijnen onder verantwoorde-
lijkheid van de kerkenraad. U vindt in dit blad informatie over
de eerstvolgende diensten, verslagen van vergaderingen,
pastorale mededelingen, aankondigingen van en uitleg over
activiteiten, etcetera. Berichten hiervoor kunnen naar doel-
man.degraaf@planet.nl, steeds uiterlijk op de vrijdag een
week voor verschijnen van Geandewei. 

Het blad DeFontein058
In DeFontein058 is geen mededelingenblad, maar een maga-
zine: we gaan de diepte in. Uiteraard met een meditatie, maar
ook met portretinterviews, uitlegverhalen over het beleid van
de kerkenraad, gedichten, een kinder- en jongerenpagina,
noem maar op. In dit blad staan ook de vacatures, jubilea, de
verjaardagen van kinderen en ouderen. Ook activiteiten
kunnen erin worden aangekondigd, vooral als die een wat
langere looptijd hebben: een cursus bijvoorbeeld. Ook met
kopij voor het maandblad kunt u terecht op
dekwartiermakers@gmail.com. 

De website
We werken hard aan een nieuwe website voor De Fontein:
een digitaal visitekaartje voor onze gemeente. Hierop komen
het laatste nieuws, de gegevens van en uitleg over het werk
van de taakgroepen en – bovenal – een agenda. Op termijn
moet deze interactieve agenda hét platform worden waarop
alles wat in de kerk gebeurt, openbaar gemaakt wordt. De-
gene – of de taakgroep - die iets organiseert vult zelf de no-
dige informatie in, waarna de taakgroep Communicatie zorgt
voor verdere verspreiding via de meest geschikte media. Ui-
teraard krijgt iedereen vooraf een duidelijke instructie en blij-
ven wij ook daarna beschikbaar om te helpen. Meer uitleg
hierover volgt!

De finishing touch
Met een nieuw kerkgebouw is het net als met een nieuw huis:
het is wel mooi maar nog niet af. Kale muren en lege plekken
vragen om invulling en aankleding. En daarbij wil de kerken-
raad u graag inschakelen. 
Hebt u ideeën over de gordijnen? Rood fluweel, blauwe
changeant of kanten vitrage? En de muren, wat moeten we
daar eigenlijk mee? Een echte Rembrandt of Picasso is te
hoog gegrepen voor ons budget maar gelukkig valt er nog
veel meer te kiezen. Een wandkleed bijvoorbeeld, of mis-
schien wel een muur met mooie graffiti. 
Over alles wat de inrichting betreft kunt u meedenken!

Mail al uw ideeën en suggesties naar Annet Visser. Zij zorgt
ervoor dat alles bij elkaar komt, en zo nodig door de be-
voegde instanties wordt goedgekeurd. 

annetvisser27@gmail.com of schriftelijk:
Schieringerweg 123
8924 CW Leeuwarden

Bellen mag ook maar alleen ’s avonds of in het weekend: 
(058) 267 58 50
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In de schijnwerper: Lubbert Hoekstra
De man die de verandering van De Open Hof naar De Fontein

digitaal heeft vastgelegd voor het nageslacht.

Waar ben je geboren en opgegroeid?
,,In Engwierum (Oost-Dongeradeel) op
11 februari 1945. Ons gezin bestond uit
moeder, vader en een jongere broer.
Mijn vader was diender bij de toenma-
lige Rijkspolitie. Toen ik drie was ver-
huisden we naar Sint Jacobiparochie.
Hier ging ik naar de kleuterschool en
vervolgens tot mijn twaalfde jaar naar
de christelijke basisschool. Ik ging nog
even naar de MULO in Sint Jabik, nadat
mijn vader was overgeplaatst naar Han-
tum (West-Dongeradeel) ook nog even
naar die in Dokkum, maar al snel werd
het de Ambachtsschool, afd. metaalbe-
werking. Hierna volgde de UTS (de la-
tere MTS), afdeling Werktuigbouw in
Leeuwarden, waar ik met de bus naar-
toe ging. Na het behalen van het di-
ploma heb ik eerst drie jaar op de tech-
nische afdeling van de CCF (Condens)
gewerkt. Daarna ben ik overgestapt
naar de Waterleiding (IWGL), waar ik in
diverse technische functies heb ge-
werkt tot mijn pensionering in 2001.” 

Hoe heb je jouw opvoeding ervaren,
vooral met betrekking tot het geloof?
,,Mijn vader is in een hervormd gezin
opgegroeid, mijn moeder in een gere-
formeerd. Ze had na haar huwelijk geen

bezwaar om hervormd te worden; op
één kussen dezelfde kerk. In de regel
gingen we twee keer naar de kerk. We
baden voor en na het eten en daartus-
sen lazen we uit de bijbel. Je kunt zeg-
gen dat ik uit een rechtzinnig gezin
kom. Op zondag mochten we  bijvoor-
beeld niet naar de kermis. Het omgaan
met de zondag in mijn jonge jaren heeft
bij mij geen nare herinneringen nagela-
ten.”

Wist je als jongen al wat je later wilde
worden?
,,Al vrij snel kwam ik er achter dat mijn
voorkeur uitging naar een technisch be-
roep, vandaar die wisseling van MULO
naar Ambachtsschool. Ik heb mijn
vader al vrij vroeg duidelijk gemaakt
dat ik geen politieman wilde worden.
Mijn keuze was eigenlijk Weg- en Wa-
terbouw, maar de UTS in Leeuwarden
had die richting niet. Hiervoor moest je
naar Drachten of Sneek en dat was voor
mij vanuit Hantum geen optie.”

Wat kun je vertellen over verliefd,
verloofd, getrouwd?
,,Er is eigenlijk niet zoveel gescharrel
geweest. We fietsten als groep jongens
en meiden vanuit Hantum naar de
MULO in Dokkum. Uit dit gezamenlijke
fietsen is verkering met Geeske Jansma
ontstaan. In 1966 zijn we verloofd, in
1968 getrouwd, in Ternaard voor de
burgerlijke stand en met de inzegening
in onze kerk in Hantum. We zijn in Leeu-
warden gaan wonen en daar zijn onze
beide jongens geboren.”

Welk moment in je leven springt er
echt uit?
,,Echt een positief moment dat er uit-
springt? Misschien de geboorte van
onze kinderen? Of dat je al zolang bij el-
kaar mag zijn? Ik weet het niet. We heb-
ben in familiekring onze huwelijksjubi-
lea mogen vieren en vaak sta je daar
niet bij stil. Je bent altijd druk bezig en
dan lijkt alles zo gewoon. Maar een echt
negatief moment is er wel geweest.
Geeske werd in 1987 erg ziek en het
vooruitzicht op beterschap leek mini-
maal. Het draaide uit op operaties,

maar uiteindelijk kwam alles gelukkig
goed. Dat stemt tot dankbaarheid.”

Heb je ook hobby’s?
,,Ik mag graag zingen en vanwege de
aard van de liedjes ben ik lang geleden
lid van het Leeuwarder Shantykoor ge-
worden. Modelbouw heeft ook mijn in-
teresse; op het moment is het even rus-
tig, maar er liggen nog een paar
modellen die ik moet afmaken. Verder
fotografie en van daaruit ook het wer-
ken met de computer, om foto’s te be-
werken, maar ook voor internetten en
e-mailen. In het omgaan met de com-
puter ben ik een echte ‘doe-het-zelver’.
Eerst zelf proberen voordat ik iets
vraag.”

Kun je iets vertellen over je persoon-
lijk geloof in God?
,,Natuurlijk geloof ik in God en zie ik
Christus als mijn Verlosser, maar ik vind
het moeilijk om dit onder woorden te
brengen. De band met God is voor mij
meer een gevoelskwestie. Ik heb geen
behoefte om geestelijk bezig te zijn,
me te verdiepen in geloofskwesties.
Een bijbelkring bijvoorbeeld is niets
voor mij. Ik ben een praktisch christen
en zo ben ik in voorgaande jaren ook al-
tijd bezig geweest, in het ambt van ou-
derling of kerkrentmeester. Pastoraal
werk, overdragen van het geloof, is niet
mijn sterkste kant. Elk mens heeft zijn
eigen talenten.”

Heb je een favoriet Bijbelgedeelte
en/of lied?
,,Dat is Exodus 33:15, gekozen als onze
trouwtekst: ‘Indien Gij zelf niet mede-
gaat, doe ons vanhier niet optrekken’.
Als lied gaat mijn voorkeur uit naar Gez.
392, ‘Blijf mij nabij, …’ en uit de Ev. Lied-
bundel, ‘Abba, Vader’.”

Wat zou je zelf aan dit interview wil-
len toevoegen?
,,In De Fontein hebben we nu een mooi
orgel. Ik vind dat we dit moeten gebrui-
ken voor begeleiding van onze samen-
zang, niet meer de piano.”

Maarten Kuitert
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Huwelijksjubilea
Mei
3 mei 25 jaar Dhr. P. Hiemstra en mevr. Hoekstra  Frederik  Ruyschstraat 41 , 8921 VV  Leeuwarden 
10 mei 40 jaar Dhr. A.W. Bronsema en mevr. T. Bronsema –van der Lei Albert Schweitzerstraat 48, 8921 SM  Leeuwarden 
18 mei 25 jaar Dhr. H.C.B. Kooistra en mevr. S. Kooistra –de Vries Ried 12 , 8931 HA  Leeuwarden 
22 mei 45 jaar Dhr. J. Helmholt en mevr. A. Helmholt – van der Naald Swammerdamstraat 17 , 8921 VL  Leeuwarden 

Juni
5 juni 55 jaar Dhr. A.C. Losse  en mevr. I. Losse – Parijs Dragoonsplein 221 , 8923 AJ  Leeuwarden 
20 juni 45 jaar Dhr. M. de Jong en mevr. E. de Jong – Hoekstra Carlierstraat 69 , 8919 BD  Leeuwarden 
29 juni 30 jaar Dhr. R.D. Houttuin  en mevr. N. Houttuin – Castell Salles Groningerplein 6 , 8921 NL  Leeuwarden 
29 juni 30 jaar Dhr. W. Visser en mevr. J. Visser – de Boer Honingboomstraat 2 , 8924 EE  Leeuwarden 

Juli
4 juli 45 jaar Dhr. J. de Jong en mevr. T.S. de Jong – Keijzer Achter de Hoven 45, 8933 AG  Leeuwarden 
9 juli 50 jaar Dhr. P. van den Boogaard en mevr. van den Boogaard – Vonk Diny Sprockstraat 54, 8923 HB  Leeuwarden 
29 juli 60 jaar Dhr. A. Schaafsma en mevr. H. Schaafsma – Hartsema Hoeksterpad 16, 8911 JW, Leeuwarden 

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar
Mei
20 mei Britte Siemonsma Verzetstraat 19 8923 CP 3 jaar 
21 mei Eva Meijering Spechtstraat  22 8917 EJ 8 jaar 
27 mei Gijs Bijker Westerparkstraat 17 8913 CA 7 jaar 

Jacqueline Galama Groningerstraatweg 27 8922 EZ 13 jaar

Juni
9 juni Stefan Tadema Dobbehof 12, Goutum 9084 DR 2 jaar
9 juni Hendrika van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 11 jaar
14 juni Henny Bosgraaf Berkenstraat 44 8924 BZ 12 jaar 
15 juni Esther de Graaf Sassingastins 56 8925JN 10 jaar 
18 juni Benjamin Dijkstra Sexbierumerstraat 20 8913 GJ 11 jaar 
27 juni Janny Bosgraaf Berkenstraat 44 8924 BZ 4 jaar 

Juli
4 juli Damian Duurken Schieringerweg 215 8924 HW 3 jaar
20 juli Ellen Herder Elgersmastate 27 8925 BV 8 jaar 
21 juli Jurre Noorlander Sweelinckstraat 31 8916 GP 4 jaar 
25 juli Betty van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 7 jaar 
30 juli Margriet Tromp Aagje Dekenstraat 13 8914 AN 7 jaar

Verjaardagen ouderen vanaf 70 jaar
Mei
1 mei Dhr. W. van Kammen Swammerdamstr. 61 8921 VM 95 jaar
5 mei Mevr.G. Hoekstra – Jansma Van Leeuwenhoekstr. 30 8921 VB 70 jaar
5 mei Dhr. P. Vellinga Taxo van der Veenplein 135 8923 En 70 jaar
11 mei Dhr. J. Strampel Pasteurweg 37 8921 VN 94 jaar
12 mei Dhr. P. Veerschut Paardestraat 12 8921 LX 75 jaar
8 mei Mevr. F. Staal – Boersma Catharinahof 14 8911 JX 90 jaar
9 mei Dhr. J. Luimstra Achter de Hoven 204 8933 CV 75 jaar 
12 mei Mevr. J. Lodema – Haitsma Pieter Sipmawei 290 8915 EH 93 jaar
19 mei Dhr. H. de Jong Goudenregenstraat 62 8922 CS 75 jaar
22 mei Dhr. S. Andringa Piskhoarndyk 1 A  Wirdum F 9088 BX 93 jaar 
24 mei Mevr. J. Heidstra – Dragstra Auke Stellingwerfstr. 15 8921 NT 92 jaar 
26 mei Mevr. J.C. ter Steege – van Kempen Goudenregenstraat 25 8922 CM 90 jaar 
29 mei Mevr. W. Wiersma – Kranenburg Fonteinstraat 71 8913 CW 90 jaar
29 mei Dhr. D. Kooistra Groningerstraatweg 46 8921 TR 70 jaar

Juni
3 juni Dhr. J. Wijnsma Reinier de Graafstraat 6 8921 RB 70 jaar 
5 juni Mevr. F. Alkema Weideflora 267 8935 GR 75 jaar 
8 juni Dhr. J. de Boer De Fennen 188 8918CK 75 jaar 
8 juni Mevr. A. Zwering – Janssens Eestraat 15 8922 JA 90 jaar 
10 juni Mevr. S. Halbesma – de Boer Idzerdastins 120 8925 AV 75 jaar 
14 juni Mevr. A. Bloemhof- Finnema Pasteurweg 56 8921 VS 75 jaar
17 juni Mevr. G. Brandsma Verstolkstraat 3 8933 DX 70 jaar
19 juni Mevr. H. Schaarsma – Hartsema Hoeksterpad 16 8911 JW 90 jaar
21 juni Mevr. J. Algra – van der Tuin Canadezenlaan 54 8923 AA 70 jaar 
21 juni Dhr. P. Halbesma Idzerdastins 120 8925 AV 75 jaar
21 juni Mevr. F. van der Veer – Smeding Auke Stellingwerfstr. 43 8921 NV 95 jaar
25 juni Mevr. L Bijma – Adema Johan de Walestraat 8 8921 XB 75 jaar
27 juni Mevr. F. Douma – Weijma Hoeksterpad 16 8911 JW 90 jaar 
29 juni Mevr. H.C. Bos – Nijhuis Hoeksterpad 16 8911 JW 95 jaar 
29 juni Mevr. J. Wiersma – Haijma Nieuwekade 44 8911JZ 90 jaar 
30 juni Mevr. W. Slump – Reker Dragonsplein 343 8923 AJ 80 jaar

Juli
5 juli Mevr. S. van der Mei Esdoornstraat 6 8924 BG 90 jaar 
9 juli Dhr. H. Por Goudenregenstraat 79 8922 CP 70 jaar 
17 juli Dhr. G. Dijkstra Goudenregenstraat. 65 8922 CP 85 jaar 
28 juli Mevr. W. Lautenbach –Bruinsma Bleeklaan 112 8921 HE 75 jaar
30 juli Mevr. G. Dekker – Visser Westersingel 10 8913 CK 80 jaar 
31 juli Mevr. M. Gorter – Agema Taco van der Veenplein 33 8912 EM 75 jaar

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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Bijbels koken
Sommige maaltijden in de Bijbel zijn beroemd. ‘Geef mij van
dat rode, dat rode daar,’ zei Ezau tegen zijn broer Jakob. Hij
had honger en wilde best zijn eerstgeboorterecht ruilen tegen
een bord heerlijke rode linzensoep. Hij zal wel heel veel hon-
ger hebben gehad, of er werd nog meer geserveerd bij de
soep, een lamsboutje bijvoorbeeld. De rode linzensoep waar-
van het recept hieronder staat vermeld, is namelijk vegeta-
risch en Ezau maakt niet de indruk vegetariër te zijn geweest.
Toch is het wel verstandig een paar dagen per week het vlees
te laten staan, zowel vanwege de gezondheid als het milieu.
En als dat dan ook nog kan met een verrukkelijk én Bijbels re-
cept, waarom niet?

Hoe Jakob zijn soep precies heeft gemaakt, staat niet vermeld.
Maar omdat er net een groep Fonteinleden naar Turkije is ge-
weest, maken wij gebruik van een Turks recept.

Schil de eventuele aardappel(s) en wortel, was de linzen, snip-
per de ui. Fruit de ui met de olie en een beetje zout tot het
glazig, gelig is. Doe dan de knoflook erin en laat het een halve
minuut warm worden. Doe er daarna vijf bekers kokend water
bij. Voeg de paprikapoeder, de bouillonblokjes, de linzen (ge-
wassen) en eventueel de aardappel(s) en wortel toe. Laat on-
geveer een uur koken op een zacht pitje. Doe het gemalen
komijnzaad in je een steelpannetje en zet het op een hoog
vuur. Als je de komijn begint te ruiken dan doe je de boter
erbij. Als de boter gesmolten is, moet de salsa erbij. Laat on-
geveer een minuut pruttelen tot het goed gemengd is. Doe
het bij de rest van de soep en pureer alles met de staafmixer.
Eventueel kan er wat peterselie bij of een gedroogd pepertje
om het pittig te maken.

Eet smakelijk!

God plant het oor
zodat wij naar elkaar kunnen luisteren.

God maakt het oog
zodat wij naar elkaar kunnen omzien.

God geeft de stem
zodat we met elkaar kunnen zingen.

En…
God is verheugd

met een dankbaar gebed
met een dankbare blik

met een lied Hem ter eer.
Albert Schootstra

Uit de bundel: Hoogtepunten uit de Bijbel 

Rode linzensoep oftewel mercimek corbasi.
Ingrediënten voor vier personen:

Olie, zout
4 theelepels paprikapoeder
4 theelepels gemalen komijnzaad
Een grote ui
Een paar tenen knoflook
Bouillonblokjes voor 1 liter
175 gram rode linzen
Flinke klont boter
Eetlepel salsa of tomatenpuree
Eventueel 1 à 2 aardappeltjes
600 gram wortel
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KINDERPAGINA
Hé, onze nieuwe kerk! 

Maar op deze manier wel een saai en grijs gebouw.
Maak jij er een mooie kleurrijke plaat van? 
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Op 14 juni organiseert BEAM de 40e EO-Jongerendag. En de eerste drie ar-
tiesten zijn bekend: Matt Redman, Rend Collective en Newsboys. Vanuit
Leeuwarden gaan we met een honderdtal tieners uit verschillende kerken
(ook De Fontein) naar deze dag. Heb jij nog zin om mee te gaan meldt
dit dan bij Ruben.

EO-Jongerendag 2014

JONGERENPAGINA

Voetballers 
Fontein 

gaan voor 
beker

Het was zondagmiddag toen de voor-
lopige opstelling van het voetbalteam
werd bepaalt voor het voetbaltoernooi
van 23 mei 2014. Tijdens een potje tafel-
tennis werd bepaalt om 3-1-2 te gaan
spelen met een mid-mid die als scha-
duwspits dient. De backs zouden kunnen
opkomen waardoor er een overtal ge-
creëerd wordt in de voorhoede. Hierdoor
ontstaat er een 2 tegen 1 situatie. Als op
zo’n moment de juiste keuzes worden ge-
maakt door de spelers kan dit leiden tot
een 1 op 1 situatie met de keeper van de
tegenpartij. Een directe scoringskans dus.
Deze situatie kan ook gecreëerd worden
doordat de centrale verdediger opstoomt.
Ook werd er besloten dat alle duels en
tweede ballen moesten worden gewonnen,
hierdoor zouden we veel in balbezit zijn. Dit
is altijd gunstig, omdat je zo de meeste kans
hebt om, via een combinatie, tot een doel-
punt te komen. Ook werd de sponsoring
van de shirts geregeld voor het voetbaltoer-
nooi. Wij zullen gaan spelen in unieke shirts
die speciaal voor dit evenement zijn ontwor-
pen. 

Ook zijn we vastberaden om onze eer van
het volleybaltoernooi hoog te houden, en
dus werd besloten dat we er alles aan zou-
den doen om ook deze titel mee te nemen
van de Fontein. 

Namens het voetbalteam,
Bert en Christiaan

14 juni
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DE FONTEIN

Kerkdiensten
9.30 uur

18 mei Ds. Alfons van Vliet
25 mei Ds. J.G.Kemperman
29 mei Viergroep (Hemelvaart)

Juni
1 juni Ds. J.G.Kemperman
8 juni Ds. J.G.Kemperman
15 juni Ds. Alfons van Vliet
22 juni Ds. Alfons van Vliet
29 juni Ds. J.G.Kemperman
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