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Van de redactie
De zomer is nu echt voorbij en het seizoen is weer begonnen met de Start-
zondag. Zelfs op zaterdag was De Fontein al actief. 
Het is goed eens even stil te staan bij waar we het eigenlijk allemaal voor
doen. Zijn we bezig om het binnenkerks allemaal gezellig te houden, of
maken we ook ons missionaire doel waar? Pieter Knijff legde De Fontein
onder het vergrootglas en geeft advies.
Verder veel foto’s deze keer: van de jongerenactiviteit, van fonteinen
die werden gescoord op vakantie en van de stille werkers in de kerk.
Ook het interview ontbreekt niet, deze keer met Bep de Vries; Irene
de Vries vertelt over de dagen die zij doorbracht in Het Passion.
Met andere woorden, er valt weer genoeg te lezen en deze extra
dikke en full colour uitgave. We wensen u daarbij veel plezier toe, en
veel inspratie voor het komende seizoen. 
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Omzien naar elkaar 

“Hij (Mozes) koos uit heel Israël doortastende mannen
en stelde hen over het volk aan: hij gaf hun de leiding
over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en
van tien.”
Exodus 18:25 (NBV)

“Hij (Jezus) zei tegen hen dat ze de mensen opdracht
moesten geven om in groepen in het groene gras te
gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd
en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de
twee vissen (…) brak de broden en gaf ze aan zijn leer-
lingen om ze aan de menigte uit te delen… ”
Marcus 6:39-41 (NBV)

Niet alles alleen doen
Voor Mozes was het teveel. Zijn schoonvader Jetro
heeft hem een goede raad gegeven. Niet teveel hooi op
je vork nemen. Delegeren. Maak er overzichtelijke
groepen van. Groepen van duizend, van honderd, van
vijftig en van tien. Schakel anderen in om die groepen
te bedienen. Dan is het beter vol te houden. Dan be-
zwijk je niet onder het vele werk. Wees toch verstan-
dig, Mozes! 
En Mozes volgde het dringende en heilzame advies van
Jetro op. Je moet het inderdaad met elkaar doen. Trou-
wens, niet alleen met mannen, maar natuurlijk ook
met vrouwen. Zowel zusters als broeders kunnen wor-
den ingeschakeld in het omzien naar elkaar.

Jezus delegeert
De menigte is 5000 mensen groot. Al die mensen krij-
gen brood en vis uitgereikt. Dat is voor één mens niet
zomaar te doen. Reken maar uit: dat kost heel veel
tijd. Ook Jezus is als mens fysiek beperkt en schakelt
daarom zijn twaalf leerlingen in. Dan gaat het twaalf
keer zo snel. Sowieso zitten de mensen geordend in
groepen van honderd en van vijftig. Dat is wel zo over-
zichtelijk. 
Jezus als Zoon van God in de hemel is in staat om ieder
gebed te horen en ons allen bij te staan. Maar hier op
aarde - als mens met fysieke beperkingen - doet Hij wat
zijn hand te doen vindt. En zendt Hij mensen uit op weg
naar andere mensen. Jezus delegeert.
In dit nummer van De Fontein staat een duidelijk over-
zicht van al de wijken. Met de naam van de bijbeho-
rende ouderling. Op dit overzicht ziet u aan de hand
van uw postcode ook wie uw predikant is. 
Maar daar blijft het niet bij. Het is de bedoeling dat
velen worden ingeschakeld om in kleine groepen naar
elkaar om te zien. Ook is het belangrijk om te weten
wie administratief wel tot De Fontein behoort, maar
toch liever niet benaderd wil worden. Die registreren
we dan als passief / niet betrokken. Zo iemand kan al-

tijd een beroep op ons doen, maar het initiatief ligt bij
die persoon. Alle anderen registreren we als actief / be-
trokken.
Het is de bedoeling dat de actieve gemeenteleden wel
bezoek ontvangen. In de eerste plaats van de bezoek-
medewerkers. Maar het kan ook een ouderling zijn, of
eventueel de predikant. 
In elk geval: wanneer u bezoek wenst, geeft u het dan
aan! We zien graag naar elkaar om!

Pastoraat voor en met elkaar
Bij geboorte en doop, bij een kerkelijk huwelijk, bij
ziekte en bij het verliezen van een geliefde, speelt pas-
toraat een belangrijke rol. Omzien naar elkaar in de
Naam van Jezus. 
Ook zijn er de Groothuisbezoeken waarbij we elkaar
ontmoeten en spreken. En voor en na de eredienst zijn
er de vele contacten die vaak een pastorale of herder-
lijke klank hebben. Zo doen we het dus met elkaar.

Ds. Hans Kemperman

Illustratie: Jan van Bronchorst - 
Jethro adviseert Mozes(1659), detail.

MEDITATIE
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De stille krachten in de kerk
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Waar zouden we zijn zonder de stille
krachten? De mensen die achter de scher-
men werken en nauwelijks opvallen, de
mensen die hand- en spandiensten ver-
richten. Hoog tijd voor wat aandacht.

Elke zondag zorgen
zij ervoor dat de
dienst kan beginnen
omdat de stoelen en
tafels op hun plek
staan; dat er koffie en
thee kan worden ge-
dronken na de dienst,
of op de woensdag-
morgen.

Ze zorgen ervoor dat
de tuin er netjes bij-
ligt en dat er aller-
hande klussen wor-
den gedaan. 
Dankzij hen is het ge-
bouw mooi schoon,
en staan er elke zon-
dag bloemen vooraan
in de kerk.

Het is maar een
greep, maar aan
onder anderen deze
mensen is het te dan-
ken dat u gewoon op
zondagmorgen bin-
nenloopt, en dat alles
gaat zoals u gewend
bent. 

Hulde aan Johan
Terpstra, Tet Tromp,
Cora Visser, Jan
Swart, Jan de Vries,
Piet en Hanneke
Lemstra, Jeltje Sie-
benga, Annie
Kingma, Jaap Visser



Pastoraat in De Fontein
In het eerste nummer van het maga-
zine van De Fontein dit jaar stond hij
ook al: een overzicht van de structuur
van het pastoraat in de Fontein, en in
welke wijk u bent ingedeeld. 

De taakgroep Pastoraat heeft De
Fontein verdeeld in 27 wijken. Die wij-
ken zijn ingedeeld met behulp van de
kaart van Leeuwarden. Elke pastorale
ouderling heeft vijf of zes wijken. 
In deze editie staat hij nog een keer
omdat er een belangrijk onderdeel
miste: bij welke predikant u hoort.
Daarover hebben de beide predikan-
ten afspraken gemaakt die zo goed
mogelijk recht doen aan heden en
verleden. IJkpunt was daarbij de situ-
atie van mei 2014, toen De Fontein
van start ging. 
Allereerst houden de leden van de
oude Open Hofwijk ds. Kemperman
als eigen predikant, de leden van de
oude Koepelkerkwijk houden ds. Van

Vliet. De oude leden van de Pelikaan-
kerkwijk krijgen ook ds. Van Vliet als
predikant. 
Er waren altijd al voorkeursleden,
mensen die bijvoorbeeld in Camming-
haburen wonen, maar kerkten in de
Koepelkerk, of in de Open Hof. Ook zij
houden de predikant die aan die wijk
verbonden was. Mensen die na mei
2014 bij De Fontein binnenkwamen,
worden gewoon ingedeeld  naar post-
code. Ook in de toekomst zullen er
natuurlijk altijd voorkeursleden zijn,
voor hen geldt hetzelfde.
Een overzicht staat hieronder, even-
als de wijkouderling die erbij hoort. U
kunt ook meteen zien bij welke predi-
kant uw wijk hoort. De wijken van ds.
Kemperman zijn vetgedrukt (8, 10, 12
t/m 22); de wijken van ds. Alfons van
Vliet zijn in gewoon lettertype (1 t/m
7, 9, 11, 23 t/m 27).

5

Kring Wijken van De Fontein op postcode Pastorale ouderling
1 Ouderen Nieuwe Hoek 8911 JW - LZ 8937 AS - BR Yttje de Boer
2 Centrum 8911 AH - HZ Nelleke Berntsen
3 Centrum 8911 JB - MB Nelleke Berntsen
4 Westerparkbuurt 8913 AA - CW Margreet Mollema
5 Westerparkwijk 8913 EB - HW Margreet Mollema
6 Rondom Europaplein 8914/ 8915 Margreet Mollema
7 Vogel en Muziekbuurt 8916 AA - HJ Margreet Mollema
8 Hofwijck / St Jozef groep 8917 AC - AZ/8922 JA - JC Yttje de Boer
9 Transvaalwijk / Rengerspark 8917 AM - BA / HH Nelleke Berntsen
10 Bilgaard / Havankpark 8918 / 8919 Nelleke Berntsen
11 Rondom de Koepelkerk 8921 AB - EZ Peter de Vries
12 Bleeklaan / Bleekhof 8921 GB - HE en MC - ME Peter de Vries
13 Indische buurt en t. westen Cambuurstadion 8921HH-LX Hennie de Jong
14 Rondom Camminghastraat 8921 MC - RG Hennie de Jong
15 Zuidzijde Groningerstraatweg 1 8921 SB - TZ Hennie de Jong
16 Zuidzijde Groningerstraatweg 2 8921 VA - XB Hennie de Jong
17 Oldegalileën / Bloembuurt 1 8922 AC - CX Yttje de Boer
18 Bloemenbuurt 2 8922 CZ - HC - JJ Yttje de Boer
19 Vrijheidswijk 1 8923 AA - AW + Lekkum / Snakkerburen Klaas & Elizabeth de Graaf
20 Vrijheidswijk 2 8923 BC - HB Klaas & Elizabeth de Graaf
21 Schieringen / Heechterp 8924 AE - JG Nelleke Berntsen
22 Camminghaburen 8925 / 26 Klaas & Elizabeth de Graaf
23 Oranjewijk 8933 AB - BS Peter de Vries
24 Ten zuiden van spoorlijn 8933 CC - GW 8917 Peter de Vries
25 Aldlân / Nijland 8931 / 32 / 34 / 35 Peter de Vries
26 Zuiderburen / Goutum / Hempens 8939 / 9084 Peter de Vries
27 Buiten de stad Hennie de Jong
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Project Geloven in verzoening

De classis Leeuwarden van de Protes-
tantse Kerk - en dus ook De Fontein -
is betrokken bij het project ‘Geloven
in Verzoening’ in Colombia van Kerk in
Actie. In dit project staat de vraag
centraal hoe mensen verder kunnen
leven met een traumatisch verleden. 
De Colombiaanse bevolking zit klem
tussen strijdende partijen: guerrillale-
gers, de overheid, paramilitairen en
de drugsmaffia. Mensen die familiele-
den hebben verloren door geweld
wonen vaak in dezelfde gemeenschap
als de daders of hun familie. Hoe on-
beschrijflijk moeilijk moet het zijn om
dan vooruit te kijken en te spreken
over vrede en verzoening. 
Eén van de doelen van het project is
om gemeenschappen te bezoeken
waar het geweld een grote rol heeft
gespeeld en daar met mensen in ge-
sprek te gaan en ruimte te scheppen
voor hun verhalen. Het project is er
ook op gericht om processen van toe-
nadering, vergeving en verzoening op
gang te brengen. Bij het project ‘Ge-
loven in verzoening’ zijn zowel Men-
nonieten, Baptisten, Presbyterianen
en Rooms-Katholieken betrokken.

De betrokkenheid vanuit Leeuwarden
bestaat al jaren en krijgt op allerlei
manieren vorm.
Ds. Henk Vijver is indertijd vanuit een
kerkdienst in De Schakel, Camming-
haburen, ter ondersteuning van dit
project naar Colombia uitgezonden.
In de Schakel is onlangs in een terug-
komstdienst afscheid van hem geno-
men omdat hij met emeritaat is ge-
gaan. Ds. Vijver heeft zijn ervaringen
verwoord in het boekje De kolonel
krijgt eindelijk post, Verhalen over ge-
weld en verzoening in Colombia (Uitg.
Skandalon 2015). Dit boekje is gepre-
senteerd in Leeuwarden. Ook zijn op-
volgster, ds. Inge Landman, is door de
classis Leeuwarden uitgezonden en
wel vanuit De Fontein op zondagmid-
dag 30 november vorig jaar. 

Contact
Regelmatig is er communicatie tus-
sen diakenen van de classis en ds.
Inge Landman via haar blog en via e-
mail. Dat betekent meeleven, infor-
matie verzamelen, voorbede, etc.
Ook zijn er heel wat mensen uit de
classis intensief bij dit project betrok-
ken. Er zijn zelfs mensen die voor
eigen rekening naar Colombia reizen!
Kerk in Actie organiseert diverse rei-
zen naar haar projecten en in oktober
ook naar Colombia om zo de betrok-
kenheid te voeden. 

Collecterooster
Het project staat op het landelijke col-
lecterooster en ook in De Fontein
wordt er - net als in de andere wijkge-
meenten van de stad - regelmatig
voor dit project gecollecteerd. U her-
kent dit aan de aankondiging dat voor
het ZWO-project in Colombia wordt
gecollecteerd. Maar in onze classis
gebeurt veel meer dan alleen collec-
teren. Ook het sturen van kaarten
steunt de mensen in Colombia. Mis-
schien houdt het zelfs wel de gewel-
denaars tegen wanneer wij onze aan-
dacht op de slachtoffers gericht
houden. Daarnaast financiert Kerk in
Actie meer werk in Colombia. Zij
steunt bijvoorbeeld dansgroepen en
voetbalclubs van Colombianen van
Afrikaanse komaf en de opvang van
werkende kinderen. Personele onder-
steuning is er alleen voor het project
“Geloven in verzoening” in de per-
soon van ds. Inge Landman.

Uitnodiging
Over het werk van ds. Inge Landman
en het project ‘Geloven in verzoening’
hoopt ds. Roelof Akse te spreken op
donderdag 8 oktober in onze kerk. Hij
is voorganger van de doopsgezinde
gemeente in Leeuwarden en weet er
het meeste van. Dat komt omdat de
doopsgezinde gemeente al jaren vol-
uit meedoet in dit project. Bij de start
van dit project is aan de plaatselijke

Doopsgezinden gevraagd mee te
doen omdat er nauw samengewerkt
wordt met de Doopsgezinden (Men-
nonieten heten zij in de rest van de
wereld) in Bogota, Colombia. En dat
dóen ze. Ds. Akse is in 2013 in Colom-
bia geweest en was betrokken bij de
uitzenddienst op 30 november jl. Ds.
Akse heeft ook gedichten gepubli-
ceerd waarin hij de ervaringen van
zijn Colombiareis verwoordt.
De diaconie van de Fontein-ge-
meente nodigt u dus van harte uit
voor donderdagavond 8 oktober om
19.30 uur in onze De Fontein voor de
spreekbeurt van ds. Akse over ‘Gelo-
ven in verzoening’.

Namens de diaconie,
Hanny Wielenga en Dirk Lof

Dit keer geen opsomming van de collectedoelen in de komende periode.
Die vermeldt de diaconie voortaan op de zondagsbrief en in Geandewei. 

Van de diaconie

Opbrengst collecten 
juli en augustus

5 juli Diaconie en kerk 139,35
Jeugdwerk in eigen 
gemeente 157,43

12 juli Diaconie en kerk 150,05
Missionair werk in eigen 
gemeente 140,54

19 juli Diaconie en kerk 145,89
IKOS 126,80

26 juli Diaconie en kerk 133,77
ZWO project 125,15

2 aug Diaconie en kerk 171,01
Diaconaal werk 153,37

9 aug Diaconie en kerk 148,63
Kerkenwerk in eigen 
gemeente 40,55

16 aug Diaconie en kerk 185,38
KIA/zending 187,57

23 aug Diaconie en kerk 169,56
ZWO project 169,24

30 aug Diaconie en kerk 182,12

Zondag 10 januari 2016 zal ds.
Inge Landman zelf voorgaan in de
zondagse eredienst in De Fontein
om 9.30 uur.
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Overal vind je fonteinen...
De vraag van de redactie om foto’s in te leveren van fonteinen die u tegenkwam op vakantie, of gewoon tijdens een
rondje fietsen vlak bij huis. heeft resultaat opgeleverd. Van Leeuwarden tot Engeland, ze staan overal.

Ook deze foto hoort erbij: het is een fontein in
wording, in Leeuwarden.
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In het beleidsplan van 2014-2018 staat de volgende zin: ‘Ons
hele Mission Statement ademt een missionaire sfeer’. Maar wat
betekent dat voor de gemeente; hoe missionair is de wijkge-
meente De Fontein? Pieter Knijff zocht het uit. 

Ik begin nu aan het tweede jaar als stagiair in uw gemeente.
Afgelopen zomer kreeg ik van mijn opleiding de opdracht een
wijkonderzoek te doen met als doel erachter te komen waar
de wijkbewoners behoefte aan hebben wanneer het gaat om
de kerk in hun wijk. Aan de hand van de uitkomsten moest ik
een missionaire visie schrijven voor uw gemeente. Dat is in-
middels gebeurd en op woensdagavond 26 augustus heb ik
die aan uw gemeente gepresenteerd. 
Het woord missionair is een afgeleide van het Latijnse woord
Missio dei, wat vertaald kan worden met zending van God. Dat
is een belangrijke omschrijving, omdat het tegelijkertijd ook
onze motivatie bepaalt. Missionair zijn gaat niet om ‘zieltjes
winnen’ maar om het verlangen naar God dat je graag met an-
deren wilt delen. 

Instrument
In Missio dei is de kerk een instrument van Gods handelen, het
enige doel is dat God verheerlijkt wordt en dat zijn koninkrijk
tot stand komt. Uit het onderzoek bleek dat de inwoners van
de wijk rondom het gebouw De Fontein niet zitten te wachten
op initiatieven van de Fonteingemeente: “Jullie je dingen en
wij de onze en dat willen we graag zo houden”. 
Wat zou ons dan nog moeten motiveren? In de eerste plaats
dus die missionair Bijbelse opdracht, maar er valt nog iets
meer over te zeggen: uit de gesprekken die ik gehouden heb
met de inwoners van de wijk blijkt dat er ook veel eenzaam-
heid en gebrokenheid is. Dat er nauwelijks zingeving bestaat
en er weinig hoop is op verbetering. Dan heb je dus als chris-
tenen toch nog best iets te vertellen. Ook het positieve gevoel

van de seculiere samenleving, dat ‘alles goed komt, als we
maar goed ons best doen’, is inmiddels achterhaald. 
Op 26 augustus hebben we ook stilgestaan bij wat de bijbel
ons aanreikt en wat ons zou kunnen motiveren om missionair
aan de slag te gaan: 

•  Geloven is een instinctief verlangen, het is niet vreemd aan
de mens

•  Het goede denken vindt in God zijn oorsprong 
•  Het geloof verleent zin aan ons bestaan en geeft het een

duidelijke betekenis
•  Het geloof biedt hoop en geeft eeuwigheidswaarde
•  Het geloof verleent erkenning en schept relatie 
•  Jezus nodigt ons uit tot navolging 

Religieus
Voor de inwoners van de wijk is gezondheid het grootste 
ideaal, daarna gezin en inkomen. Standaardwaarden die door
hen belangrijk worden gevonden zijn: respect, elkaar vrij
laten, beleefd en behulpzaam zijn. Veel inwoners noemen
zichzelf religieus, maar dat betekent voor hen niet dat ze be-
trokken moeten zijn bij een gemeenschap. 
Uitgebreid hebben we woensdagavond stilgestaan bij hoe
deze denk- en levenswijze tot stand is gekomen. Het heeft
alles te maken met - wat wij nu noemen - het postmoder-
nisme: een sterk individualisme, geen verbondenheid, gevoel
en beleving belangrijk, wie je bent wordt bepaald door wat je
consumeert en er bestaat geen eensluidende waarheid meer. 
Natuurlijk hebben deze tijdskenmerken ook het leven van de
eigen gemeenteleden beïnvloed, van onszelf. 
Ik heb de PKN-wijkgemeente De Fontein een ‘revitaliserende
kerk’ genoemd, volgens de indeling uit het boek Levend li-
chaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in
Nederland. (Rein Brouwer e.a., Uitgeverij Kok 2007) Een revi-

Hoe missionair is De Fontein eigenlijk?



taliserende gemeente draagt volgens
dit boek de volgende kenmerken: 
•   Een gemeente die mikt op herstel

van een bedreigde of reeds verloren
vitaliteit of zoekt naar een nieuwe
vorm van vitaliteit.

•   Revitalisering is het proces dat er toe
leidt dat mensen met meer vreugde
en effect aan het leven van de ge-
meente deelnemen.

•   Nog geen groei van leden en midde-
len.

•   De leiding is gericht op vernieuwing
en is zich bewust van de verkregen
positie.

Kernvraag
Hoe breng je de wijk die niet zit te
wachten op kerkelijke interventies en
de revitaliserende gemeente bij elkaar?
Dat is de kernvraag. Volgens mij gaat
het daarbij vooral om het woordje hou-
ding. 
In een missionaire gemeente is ieder
gemeentelid een zendeling, theologie
en praktijk liggen dicht bij elkaar. Het
heeft invloed op hoe jij je als christen
gedraagt en je inzet binnen je eigen fa-
milie, werk, school of buurt. Hoe je be-
trokken bent bij het welzijn van de om-
geving en dat van de ander. 
Tijdens de discussie op woensdag-
avond bleek dat de kerkenraad nog niet
veel concrete initiatieven heeft geno-
men om missionair te willen zijn, maar
dat in alle veranderingen die er inmid-
dels hebben plaats gevonden, er wel
een verandering van houding is waar te
nemen. Al kon men natuurlijk ook el
een aantal activiteiten benoemen die
wél missionair zijn; het aanloophuis,
stichting Present en de contacten met
het wijkpanel van de Bloemenbuurt. 
Ook werd op 26 augustus het belang
van evenwicht onderstreept: we moe-
ten als kerkleden niet alleen maar de
stoep aanvegen en invalidekarretjes
duwen, maar ook het evangelie bren-
gen. 
Ten slotte: uit ervaring van gemeenten
die ervoor hebben gekozen om missio-
nair te zijn, blijkt dat ze meer verande-
ren als gemeenschap, dus van binnen,
dan dat ze de wijk veranderden. 

Advies
In mijn advies aan de gemeente wil ik
nog twee zaken benadrukken: 
1. De wijze waarop anderen worden be-

trokken, ging vroeger zo: eerst ga jij
je zo gedragen als wij --- daarna ga je
zo geloven als wij --- en dan hoor je
erbij. Nu moet dat als volgt; je moet
eerst het gevoel hebben dat je erbij
hoort--- daarna kom je tot geloof---
en tenslotte ga jij je gedrag aanpas-
sen aan de groep.

2. Als een gemeente echt wil beginnen
met missionair zijn en dat actief wil
opstarten, adviseer ik de gemeente
gebruik te maken van de LSI benade-
ring (Large Scale Interventions, de
principes zijn eenvoudig te vinden
met Google). In deze werkwijze gaat
het erom dat de gehele gemeente
wordt betrokken bij het proces: ‘we

moeten niets, maar we willen alle-
maal graag’.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die
mij te woord wilde staan bij mijn onder-
zoek, de interviews of gesprekken die ik
mocht houden en al die mensen die het
slechte weer hebben getrotseerd om
op woensdagsavond met mij van ge-
dachten te wisselen.

Pieter Knijff 

     

DE FONTEIN 058 • SEPTEMBER  2015 9



Verjaardagen ouderen, de kroonjaren 70, 75, 80, 85 en iedereen ouder dan 90 jaar 

September
30 sept. Dhr. W.R. Bloembergen Fonteinstraat 39 8913 CV 70 jaar 
20 sept Dhr. R.A. Visser Van Beverwijckstraat 38 8921 VG 75 jaar
25 sept. Dhr. J. van Keulen Schilkampen 19   A 8924 BC 85 jaar
26 sept. Dhr. J. Woudstra Sr. Groningerstraatweg 233 8922 GG 85 jaar 
27 sept. Mevr. A.C. Hoekstra – de Vries Alma Tademastraat 45 8921 BT 90 jaar 
24 sept. Mevr. A. van der Veen Barend Fockesstraat  53 8921 kp 93 jaar

Oktober
27 okt. Dhr. J. Viersen Goudenregenstraat 51 8922 CP 80 jaar
10 okt. Dhr. A.C. Losse Dragoonsplein 221 8923 AJ 80 jaar
7 okt. Dhr. S. Weijer Oostersingel 76  F 8921 GB 85 jaar
31 okt. Dhr. J. Feijen Lijsterstraat 94 8917 EC 92 jaar
22 okt. Mevr. H. Hogerhuis-van ’t Noordende Canadezenlaan 154 8923 AA 91 jaar

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

September
15 sept. Ruben Willem de Grave Moleplaat 50 8939 DS 12 jaar
16 sept. Benjamin Bauke Visser Zenegroen 57 8935 KB 10 jaar
18 sept. Kaylene Droogsma Maagdepalm 92 8935 NG 8 jaar
25 sept. Elke Hoekstra Van Leeuwenhoekstr. 4 8921VB 3 jaar
29 sept. Sahr.Christian Gbundema Oldegalileën 99 8922 AC 11 jaar

Oktober
13 okt. Douwe Gelt de Graaf Sassingastins 56 8925 JN 7 jaar
14 okt. Zoë Droogsma Maagdepalm 92 8935 KB 10 jaar
22 okt. Rik Martijn Bijma Ytsjesan 75 8939 DN 11 jaar
29 okt. Sieger Geert Bakker Lambert Jacobszstraat 33 8921 AR 3 jaar
31 okt. Michiel Jonathan Doelman Crackstate 28 8925 AL 10 jaar

November
2 nov. Daniël Robert de Grave Moleplaat 50 8939 DS 7 jaar
4 nov. Tieme Jacob Muller Schubertstraat 14 8916 GM 4 jaar
26 nov. Hidde Simon Hazenberg Azaleastraat 97 8922 GK 10 jaar

Huwelijksjubilea

29 september 
45 jaar Dhr. H. Snijders en Mevr. A.M. Snijders - Gijsen 

Canadezenlaan 496, 8923 AC  Leeuwarden 

4 oktober 
30 jaar Dhr. H.J. Douma en Mevr. H.A. Douma - Wouda 

Emmakade 112, 8933 AW Leeuwarden  

16 oktober 
45 jaar Dhr. P.J. Tilma en Mevr. A. Tilma - Vos 

Robert Kochstraat 25, 8921 VW Leeuwarden 

17 oktober 
40 jaar Dhr. P. Eringa en Mevr. N. Eringa - Boomgaardt 

Nachtegaalstraat 1, 8916 BA Leeuwarden 

26 november 
45 jaar Dhr. J. Pietersma en Mevr. T. Pietersma - De Jong 

Accamastraat 37, 8921 EP Leeuwarden 

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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In de schijnwerper: Bep de Vries-Post
‘Ik ga graag met mensen om’

Waar ben je geboren en opgegroeid?
“In Urk op 2 februari 1943, als tweede kind in een gezin met drie
meisjes en een jongen. In 1949 ging ik naar de christelijke lagere
school op Urk. In 1950 verhuisden we tijdelijk naar Delfzijl van-
wege het werk van mijn vader. In 1952 gingen we terug naar Urk,
waar ik de lagere school heb afgemaakt. Hierna volgde de MULO
op Urk. Na de MULO wilde ik graag naar de HBS in Emmeloord,
maar moeder zag dat niet zitten; de bescherming van het eiland
verlaten vond zij geen optie.”

Hoe ging je in je jeugd om met de zondag?
“Wij vormden een degelijk gereformeerd gezin. ’s Zondags twee
keer naar de kerk en ondanks de lange preken op Urk gaf dit mij
nooit een drukkend gevoel. Je ging naar catechisatie en naar de
meisjesvereniging. Je leerde veel en dat vond ik prachtig. Uit tra-
ditie fietsten wij nooit op zondag, je hield je aan de zondagsrust.
Ondanks dat er op je gelet werd, heb ik mijn leven als meisje op
Urk nooit als een last ervaren. Later merkte ik dat toen het fun-
dament gelegd is voor een christelijke levensstijl, die je houvast
in het leven geeft.”

Wist je als meisje al wat je later wilde worden?
“Ik had nog geen juiste kijk op mijn beroepskeuze, maar wist wel
dat omgaan met mensen hiervan een onderdeel moest zijn. En
dat ik het eiland wilde verlaten, maar niet uit negatieve gevoe-
lens. Doorleren zat er niet in, ik moest aan het werk en vond dat
bij de Dienst Zuiderzeewerken op Urk. In de avonduren heb ik
diverse diploma’s gehaald, onder meer typen en steno. Wij gin-
gen ’s zomers geregeld naar Terschelling. Ik wilde daar ook wel
eens in de winter zijn, daarom heb ik een winterperiode als hulp
in de huishouding in Huize Avondrood gewerkt. 
In 1961 ben ik naar Zwolle verhuisd en ben daar, na behalen van
het diploma Kinderbescherming A, als groepleidster bij de Stich-
ting Kinderbescherming gaan werken. Daarna heb ik manage-
mentopleidingen en talencursussen gevolgd. 
In 1965 wilde ik iets anders. Ik vond dit in de redactie van het ra-
dioprogramma ‘Hier en Nu’ van de NCRV in Hilversum. Eerst als
redacteur en later als chef programmaleiding. Hierin had je veel
contact met andere omroepen over afstemming van radiopro-
gramma’s. In deze periode heb ik ook kort als aankomend cor-
respondent voor de radio in Amerika gewerkt. Bij Hier en Nu
dachten ze dat ik dat wel kon, maar ik vond dat werk veel te hec-

tisch en ben naar Hilversum teruggegaan, maar niet voor lang.
In 1970 werd ik via een advertentie de secretaresse van burge-
meester Brandsma in Leeuwarden. Door de aard van het werk
kwam ik ook hier met veel mensen in aanraking. “

Wat wil je kwijt over verliefd, verloofd, getrouwd?
“Hoewel er genoeg vrienden waren, had ik geen behoefte aan
een vaste band die tot een huwelijk zou leiden. Ik wilde eerst de
wereld in en aan mijn carrière werken. Toen ik in 1970 in Leeu-
warden een baan kreeg, had ik een huis nodig en kwam hierdoor
in aanraking met Wobbe de Vries, hij was directeur van de Ver-
eniging van Volkshuisvesting. Het contact bleef en na enige tijd
sprong een vonkje over. Dat werd een vuurtje en dat leidde op
27 juli 1973 tot een huwelijk met Wobbe. In ons huwelijk zijn we
gezegend met twee jongens. De eerste geboren in 1974 en de
tweede in 1975. We hebben er twee lieve schoondochters en vier
prachtige kleinkinderen bijgekregen.” 

Wat ben je gaan doen toen je getrouwd was?
“Vast werk wilde ik niet meer, maar ik zocht wel een bezigheid.
In mijn vorige werkkring had ik mevrouw Veder-Smit leren ken-
nen, zij woonde aan de Harlingerstraatweg. Door haar werk als
staatssecretaris ten tijde van de Abortuswetgeving was ze veel
in Den Haag. Op haar verzoek werd ik haar BIK. BIK staat voor
Bijzonder Intermediair Kamerleden. Eigenlijk was ik haar secre-
taresse op afstand, met overleg via de telefoon. Zij liet thuis werk
liggen en ik kon het daar uitwerken. Daarnaast was ik lid van di-
verse besturen en 35 jaar lang begeleider van Turkse gezinnen.
Ik leerde hen Nederlands en zij mij een aardige mondje Turks.
Verder heb ik een aantal jaren eten gekookt in het opvanghuis
van de GGZ aan het Schavernek. Hier heb ik goede contacten
aan overgehouden. Sinds 2007 ben ik ambassadrice van de Vrien-
den van Amcha, een stichting die zich inzet voor opvanghuizen
in Israël ten behoeve van slachtoffers van de Holocaust.” 

Wat is jouw verhaal over muziek, boeken, hobby’s?
“Ik houd van Engelse literatuur en luister het liefst naar klassieke
muziek. Mijn grootste hobby is studeren; ik ben erg leergierig en
leer gemakkelijk. Sinds mijn vijftigste heb ik via de Senioren Aca-
demie in Groningen diverse cursussen gevolgd in psychologie,
psychopathologie, filosofie, kunstgeschiedenis en geschiedenis
vanaf de Middeleeuwen, en deze afgerond met een certificaat.” 

Is er een moment in je leven dat er echt uitspringt?
“Ruim zeven jaar geleden werd ik behandeld voor borstkanker.
Gedurende die periode werd ik gesteund door familie, vrienden
en gemeenteleden in woord en gebed. Later hoorde ik dat er in
die tijd ook wekelijks in de Turkse moskeeën van Leeuwarden,
Heerenveen en Delmenhorst voor mij werd gebeden, vanwege
mijn contacten met Turkse gezinnen. Het was erg ontroerend
om dat te horen.”

Wat wil je aan dit interview toevoegen?
“Ondanks een turbulent leven heb ik altijd het geloof behouden
en ben ik bewaard gebleven voor ontsporingen. Ik voel mij een
gelukkig, dankbaar en gezegend mensen-mens.”

Maarten Kuitert



Het Passion biedt onderdak en aandacht

Er zijn veel manieren om je vrije tijd in te
vullen. Irene de Vries had een heel bijzon-
dere: zij ging een paar dagen naar Het
Passion. 

Omdat ik per 1 mei geen baan meer
heb en per september start met een
studie, geniet ik tussendoor van mijn
vrije tijd. Ik had het plan om in deze pe-
riode naar de Time-outvoorziening 'Het
Passion' in Hummelo te gaan voor een
fifty-fifty vakantie. Deze stichting
werkt vanuit een christelijke levensvi-
sie. Er wordt hulp geboden op basis van
christelijke naastenliefde. Gods liefde
voor ons mensen, ongeacht ons verle-
den, is de basis.
Het Passion is een professionele diaco-
nale stichting die daklozen opvangt. Zij
kunnen hier even (vier tot zes weken)
uitrusten van het leven op straat en zo
nodig herstellen. En ze worden gesti-
muleerd te kijken naar de ontwikkeling
en verbetering van hun levenssituatie.  

Gasten
Er zijn vaste vrijwilligers en vakantievrij-
willigers. Met nog drie anderen was ik
een midweek vakantievrijwilliger. Het
doel van de vakantievrijwilliger is ken-
nis te maken met de gasten (daklozen),
een beeld te krijgen van hun leefwereld
en mede daardoor de drempel te verla-
gen naar de hulpverlening. 
Er is veel structuur en groepsleven waar
de gasten in mee moeten. En er is een
activeringsprogramma, waarbij de gas-
ten een aantal uur per dag klussen uit-
voeren.
Van ons werd verwacht aanwezig te
zijn bij de maaltijden samen met de
gasten op vaste tijden. Daarnaast werd
er om  10.15 uur en om 15.15 uur geza-
menlijk koffie/thee gedronken. Na het
ontbijt spraken we de dag door met
Astrid, de beheerster, en verdeelden we
de schoonmaakwerkzaamheden in de
gezamenlijke ruimten. 
Wij zorgden elke dag voor het koken
van de maaltijd. Daarbij waren de in-
grediënten aanwezig en konden wij
rond vier uur beginnen aan de maaltijd
voor zo'n 20 mensen. Vervolgens zaten
de gasten klokslag half zes aan tafel en
mochten wij hun borden volscheppen
en serveren. Wij aten tussen de gasten.

In onze vrije tijd mochten we iets voor
onszelf doen of optrekken met de gas-
ten. Op een ochtend kwam een mu-
ziekleraar langs en hebben we met en-
kele mannen muziek gemaakt op
verschillende trommels. 
Op de middag zijn we als twee vrijwilli-
gers met een aantal gasten gaan fiet-
sen. Hierbij fiets je een poos naast één
gast en is het makkelijker om in gesprek
te komen. 
Daarnaast deden we de avond na de
koffie vaak een spel blokken gooien of
tafelvoetbal. Maar eerst ging om acht
uur de tv aan voor het journaal. Dat was
ook het enige moment op de dag dat hij
aan ging.

Liefdevolle sfeer
Uiteindelijk ben ik wegens omstandig-
heden niet een midweek maar twee
dagen en nachten gebleven, maar ik
heb wel even kunnen proeven van de
bijzondere liefdevolle sfeer daar, mede
door het beheerders echtpaar Luuk en
Astrid en alle vaste vrijwilligers en hulp-
verleners die er waren. 

We draaiden mee in de structuur en
merkten dat de gasten tot rust kwamen
en de tijd namen om over hun toe-
komst na te denken. Daarbij wordt ook
professionele hulpverlening aangebo-
den. 
Natuurlijk leer je ze niet kennen in twee
dagen, maar met enkelen had ik wat
meer contact. Ze leven even op een
boerderij waar dieren gevoerd moeten
worden, waar een moestuin om aan-
dacht vraagt, waar ze meedraaien in de
afwasploeg en er af en toe geklust
moet worden. En ze leren rekening te
houden met elkaar.
Ik ben onder de indruk van deze voor-
ziening, helemaal ik nu weet dat ze be-
staan van giften en collectes. Het zou
mooi zijn als De Fontein ook een keer
voor deze bijzondere stichting wil col-
lecteren. Ik heb met eigen ogen gezien
dat het geld goed wordt besteed. 

Irene de Vries
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Het paddenstoelenseizoen is daar!
De herfst is bij uitstek paddenstoelentijd. Tijd voor een ver-
rukkelijk paddenstoelensoepje van eigen maaksel. Deze
basissoep kan worden gemaakt van gewone champignons
maar ook van andere soorten. Ze liggen te kust en te keur
in de supermarkt.
Voor eigen gebruik in de wilde natuur plukken kan natuur-
lijk, maar succes is niet verzekerd. In tegenstelling tot bra-

men en bosbessen die je altijd wel herkent, is paddenstoe-
len plukken linke soep. Neem bijvoorbeeld de gewone wei-
dechampignon. Heel herkenbaar, ware het niet dat de
groene knolamaniet er in bepaalde omstanigheden spre-
kend op lijkt. Zijn knalgroene kleur kan onder invloed van
regen of de grondsoort waarop hij groeit, helemaal zijn
verbleekt. Helaas is de groene knolamaniet heel erg giftig.
Niet doen dus. 
Maar er valt veel meer te kiezen dan champignons. Neem
bijvoorbeeld eens oesterzwammen, cantharellen, shiitake
of kastanjechampignons. Er zijn ook bakjes met een pad-
denstoelenmelange te koop. 
Gezond zijn ze ook. Paddenstoelen leveren veel eiwit, vi-
tamine C en K, een aantal B-vitamines en voedingsvezel,
kalium, koper, ijzer, fosfor en seleen. Een waardevolle aan-
vulling dus!

Paddenstoelensoep 

Doe drie eetlepels zonnebloemolie in een pan en verhit
dat. 
Voeg twee eetlepels bloem toe en roer er met een houten
lepel een bal van. 
Voeg een liter water toe en breng het geheel aan de kook. 
Doe zo gauw het kookt een pond in stukjes zijn gesneden
paddenstoelen erbij.
Voeg zout en peper toe, of twee bouillonblokjes. 
Laat de soep tien minuten onder voortdurend roeren gaar
worden.
Giet er van het vuur een scheutje koffieroom bij.
Knip eventueel wat verse peterselie of kervel over de soep.

Tip:
Wie het nog lekkerder wil maken, snijd een uitje en een
teentje knoflook fijn en fruit dat in de olie, alvorens de
bloem erbij te doen. 

De rêding
As yn in aaklik neare dream,
wraksele ‘k helpleas yn ‘e libbensstream.
Yn deadseangst sloech ik om my hinne,
wa soe my dêrút noch rêde kinne?
Ynienen dreau in âlde beam foarby,
dy naam my in syn wynske tûken mei.
Sa kaam ik wer yn rêstich wetter oan
en klaude dea-ynein oan lân.
Mei’t ik wer op ‘e droechte stie
wist ik, dat ik foargoed behâlden wie,
want op dy grouwe, brike stamme,
seach ik Hear, dêr stie Jo namme
en ek dy fan my …

Hedzer T. Hooijenga



Best spannend zo’n startactiviteit. Want wat gaan we
doen? En wie komen er?

Belangrijke vragen voor de jeugd waar wij niet altijd
het antwoord op hadden, maar toch… 
Zaterdag 12 september om 14.00 gingen we los met
negen tieners. De één ging even weg en kwam daarna
weer terug, de ander sloot later aan of ging eerder naar
huis. In totaal hebben er 13 tieners aan de activiteit of
een gedeelte van de activiteit meegedaan. Super! 
We verzamelden in 4-14, daarna gingen we op de fiets
naar de Groene Ster waar Ruben een actief spelpro-
gramma had bedacht, gericht op samenwerking, over-
leggen en plezier. Van het spelen van fruitmand, tot
het bouwen van een piramide van bamboestokken.
Van gezamenlijk op je wijsvingers een stok laten zak-
ken, tot het door een hoepel
naar de overkant komen (zon-
der de hoepel aan te raken). En
tot slot Traffic Jam. Daarbij
gaven er toch een paar het op,
de anderen wilde doorzetten en
uiteindelijk, met wat tips, kwa-
men we er toch uit! En dat alles
onder het genot van een
drankje, een chocolaatje en het
gezelschap van een paar (lees
veel) wespen.
‘Ik vond het oprecht leuk’, was
een van de reacties na afloop.
Dat horen we graag!

Patat
Daarna waren we toe aan patat!
Dus op de fiets terug, waarna
we gesmuld hebben van dit
aardappelgoud. 
We waren ondertussen wel een
beetje moe maar gingen na het
eten met nieuwe energie het
avondprogramma in. Twee ron-
den naam-beroep-plaats, een
paar spelletjes Weerwolven en
toen languit voor de film Evan
Almighty. Uiteraard met een
bakken chips! 
Het was een geslaagde startactiviteit waardoor we el-
kaar weer wat beter kennen en hebben geleerd om
naar iedereen te luisteren.

Op naar een topseizoen! Jongens en meiden bedankt!
Pieter, Jan en Ruben

Het startschot voor de jongeren in De Fontein
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De scholen zijn weer begonnen. De kerk is niet dicht geweest en
hoeft dus niet weer te beginnen.

Elke zondag is het feest als de dag van de opstanding van de
Heer gevierd wordt, ook in vakantietijd. Toch kennen we het
fenomeen startdag. Want een beetje vakantie was het wel.
Twee maanden geen of nauwelijks vergaderingen, catechese,
kringen, zanggroepen, enzovoorts. 
Zo ergens in de maand juni zag iedereen daar hevig naar uit.
Heerlijk. Rust. En in de maanden juli en augustus denk je: zo
kan het toch ook? Waarom houden we het niet zo? Op zondag
komen we samen om God te vereren en verder leven we met
de Heer ons leven van maandag tot zaterdag. 

'Alleen maar zondag'
Maar aan het einde van augustus gebeurt het omgekeerde.
We gaan weer beginnen, met nieuwe moed en frisse zin. Want
alleen op zondag samenkomen, is toch wat schraal. We zijn
meer en we doen meer. Waar dat meer precies in zit, zal van
gemeente tot gemeente verschillen. Maar het heeft vooral te
maken met ‘leren’, ‘leven’ en ‘doen’. Een gemeente van ‘alleen
maar zondag’ is op den duur te weinig. Dus starten we weer,
met inzet en betrokkenheid van velen, in veel gevallen pro
Deo.
Ik hoop dat er komend jaar iets doorgaat van wat ik gelukkig
al zie gebeuren in onze kerk. En dat is wat ik bij gebrek aan
een beter woord maar eigenaarschap noem. Een foute term,
want de kerk is van de Heer en niet van ons. Maar toch gebruik
ik hem. Om te onderstrepen dat de kerk ‘de gelovigen met el-
kaar’ zijn. 
‘Weten jullie niet dat je het lichaam van Christus bent’, schreef
ooit de apostel Paulus aan één van de gemeenten. Kennelijk
moest hij hen daaraan herinneren.
Grote kans dat Paulus dat ook ons zou schrijven. Soms be-
kruipt me het gevoel dat we het wel weten, maar stiekem toch

een service-kerk zijn. Met als service-verleners vooral de pre-
dikanten. 
Je zit dertig jaar in de kerk. Dan vraagt iemand je: ‘...en, wat
geloof je? Wat betekent geloof in God voor je in je dagelijkse
leven?’ En dan volgt een diep stilzwijgen. Alsof er een indis-
crete vraag wordt gesteld. Heeft het ontbroken aan toe-eige-
ning, aan verwerking, aan eigen woorden, aan eigen daden?
Alsof je al die dertig jaar ‘onder een steen hebt gelegen’.  

Goed geregeld
Volgens mij hebben we het in onze geliefde protestantse kerk
allemaal wel goed geregeld. Maar als na een vergadering van
twee uur het woord ‘Christus’ als een vreemd woord zou wor-
den ervaren, zou je onraad kunnen ruiken. Moet je dan vroom
gaan zitten doen? Nee, maar je bent toch lichaam van Chris-
tus? En waar vergaderde je dan precies over? 
Goddank zijn er ook veel andere verhalen te vertellen. Van
vreugde in de Heer en van tongen die los gaan om over ‘de
grote daden van de Heer’ te spreken. Van gemeenten die het
hart laten spreken. 
Zoals in deze weken, nu een stroom van vluchtelingen door
Europa trekt, op zoek naar een veilige plaats. Van oude en
nieuwe gemeenschapsvormen waar geloof en leven gedeeld
worden en waar hoofden en harten en handen geraakt en in
beweging komen. Van zoveel liefde en betrokkenheid in al die
‘gewone’ gemeenten. 
Ik hoop dat die verhalen het komende jaar doorverteld mogen
worden. Ik wens rond de startdiensten iedereen veel moed,
vreugde en volharding toe. En ik sluit af met de woorden van
het vertrouwde gebed: ‘Kom Heilige Geest, vervul uw kerk’.

Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland

Startzondag: ‘En, wat geloof je eigenlijk?’
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Nu het winterseizoen weer is aangebroken, nodigt de taak-
groep ouderen u van harte uit voor de najaarsmiddag op
maandag 12 oktober om half drie in De Fontein. 
De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet. Verder
spreekt op deze middag mevr. Trijntje Huistra uit Leeuwar-
den. Zij kan aan de hand van dia’s boeiend vertellen over haar
leven en werk onder de Papoea-bevolking, de Yali en Dani,
vooral onder de vrouwen. 
Via een collecte wordt een bijdrage voor de gemaakte kosten
gevraagd.
Wilt u gebruik maken van de autodienst dan kunt u contact
opnemen met: mevr. Hinke Wijngaarden tel: 2661236, dhr.
Jan Zeeders, tel: 2127983 of met mevr. Tiny Dijkstra
tel:2670306. 
Als u met de taxi komt, kunt u het beste afspreken dat die u
om 17.15 uur weer naar huis brengt. We hopen op een gezel-
lige middag met elkaar.
Hartelijke groet en graag tot ziens op 12 oktober.

Agenda, nieuwtjes en wetenswaardigheden

DE FONTEIN
Jezus volgen, mensen dienen

SING-IN
thema: Een nieuw begin, 
... maar niet op eigen kracht!

Zondag 11 oktober
Aanvang 19.00 uur
De Fontein 
Goudenregenstraat 77 
Leeuwarden

   

Sing In
De Sing In, jarenlang een begrip in en om Leeuwarden,
maakt een nieuwe start. Deze eerste van een reeks laag-
drempelige diensten met veel zang en muziek vindt plaats
op 11 oktober, om 19.00 uur. Het New Creations Gospel Choir
werkt mee en er wordt natuurlijk veel gezongen. 
Iedereen is van harte welkom!

Bazaar
Wat is een kerk zonder een bazaar op zijn tijd? Ondenkbaar!
Waar moet je anders de Sinterklaascadeaus vandaan halen?
En waar anders kun je met een goed geweten van spullen af-
komen die nog helemaal in orde zijn, maar niet meer in de
smaak vallen? Daarom is er in De Fontein een bazaar annex
rommelmarkt op 17 oktober, van 9.30 uur tot 15.00 uur. Zegt
het voort!
Een en ander moet natuurlijk wel geordend gebeuren, van-
daar dat de bazaarcommissie de volgende regels heeft op-
gesteld:
1.   Alleen bruikbare spullen, speelgoed, schone kleding en

dergelijke zijn welkom. Voor elektrische apparaten, koel-
kasten, bankstellen en andere grote gevaartes is geen
ruimte. 

2.  Prijsjes voor de verloting en het draaiend rad zijn wel van
harte welkom. Deze prijsjes moeten nieuw zijn, in tegen-
stelling tot de spullen voor de bazaar. Ze kunnen elke
woensdagmorgen tijdens het koffiedrinken worden inge-
leverd bij Hanneke Lemstra. 

3.   De goederen voor de rommelmarkt kunnen worden in-
gebracht op donderdag 15 oktober van 18.00 - 20.00 uur;
en op vrijdag 15 oktober van 10.00 - 12.00 uur.

Volgens de beste tradities gaat de opbrengst naar een goed
doel, naar twee goede doelen zelfs. De ene helft is voor de
wijkkas, de andere helft is voor de jongeren die volgend jaar
op reis gaan met World Servants. Zij leveren zelf ook een bij-
drage aan de bazaar.

De bazaarcommissie, 
Hanneke Lemstra, Dirkje v.d. Veen, 
Saakje van IJs en Reinouw Jellema
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Najaarsmiddag voor de ouderen

Kerstmiddag
Het duurt nog even, maar op 21 december is er een kerstmid-
dag voor ouderen in De Fontein. Nadere berichtgeving volgt!

Kidsspecial

Op 15 november is er een Kidsspecial. 

Ale kinderen gaan dan meteen al

naar de kindernevendienst. Het

wordt heel leuk! Alle kinderen zijn hier 

van harte welkom. En neem je

vriendjes en vriendinnetjes

mee!
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Groeten van Jesca!
Er is weer een brief van Jesca gekomen.
Deze brief gaat over wie zij is. Jesca is
bijna 1 meter lang, ze is 4 jaar en heeft
zwart haar en zwarte ogen. Jesca is de
oudste in het gezin en vindt het erg leuk
om met vrienden te spelen. Ook houdt
zij erg van tekenen. Later wil zij graag
juf worden. 
Jesca laat weten dat ze de dingen die wij
voor haar hebben gemaakt erg mooi
vindt en dat zij het erg leuk vindt om dat
van ons te krijgen. Daarom hebben we
tijdens de kindernevendienst van 6 sep-
tember de kinderen van beide groepen
hun naam op een mooie kaart laten
schrijven.

Bedankt...
... diegene die anoniem een envelop
door de brievenbus heeft gedaan met
daarin geld voor ons sponsorkind Jesca:
hartelijk dank!

Activiteiten
Tijdens de startzondag geven alle kin-
deren een kaart met daarop: Komt u
ook buurten? De bedoeling is dat u deze
kaart meeneemt naar huis en in de brie-
venbus doet van uw buurvrouw of buur-
man. Op de achterzijde staan de activi-
teiten voor de komende weken. Heeft u
geen kaart gekregen, schroom dan niet
om iemand van de leiding aan te spre-
ken. Er zijn er genoeg. 

Kindernevendienst

LEESROOSTER Kindernevendienst
27 september  - Een kind in het midden (Marcus 9:30-37)
OKTOBER
04 oktober - Twistgesprek met de Farizeeën (Markus 10:1-16)
11 oktober - Daniël aan het Babylonische hof (Daniël 1)
18 oktober - De droom van Nebukadnessar (Daniël 2)
25 oktober - Daniëls vrienden en het gouden beeld (Daniël 3)

NOVEMBER
01 november - Nebukadnessar gestraft (Daniël 4)
04 november - (dankdag) God geeft ons veiligheid (Psalm 4)
08 november - Het feestmaal en de schrijvende hand (Daniël 5)
15 november - Daniël in de leeuwenkuil (Daniël 6)
22 november - God toont Daniël de toekomst (Daniël 12)

 

Personen uit de bijbel

D D I N E B U K A D N E Z A R S Ü E H C A Z

E H A Z S A B B A R A B H E E J O M I R O N

H E M N Ä A B R A H A M I S O R A M V N B O

A N E P I A G O L I A T H Z E R A I E E A E

G O S I N Ë K S J L H L U N I K Ä E L B D M

A C N L M E L A R O O A U A D A R L E U J I

R H O A A A R R N H B T E A T Ï O I O R A S

N T A T J D B A I J A K O B S N N A A M O S

J R C U R A E L M E L I J E Z U S E K T S T

M O H S I M E E A S M N A T A N O J I U J I

A H H A M H A V J J E A B E S T A B C N J M

N A N A C I A A N E O Z J U D A T R S R U O

A N P A N I S A E L M N O D A N A A U E D T

S N R N B N D R B I E E A M N M T T E W A E

S A I A N T E E Z E C H I Ë L I H G V L S Ü

E S I M S O M S E R S C H A M É É N H U Z S

Aäron Eli Jezus Lot Rachel 

Abia Elia Job Manasse Ruben

Abraham Eva Johannes Marcus Ruth

Adam Ezechiël Jona Maria Sara

Amos Goliath Jonatan Mirjam Saul

Barabbas Hagar Jozua Mozes Sem

Batseba Hanna Juda Nebukadnezar Simeon

Benjamin Henoch Judas Nero Simson

Cham Huz Kaïn Noach Timoteüs

Dan Izäak Lea Obadja Zacheüs

Daniël Jakob Levi Pilatus 

Aan het einde houd je een bijbeltekst over van de letters die over zijn.

Kom je ook

BUURTEN?
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WOORDZOEKER



JONGERENPAGINA
Bouwen in Haïti

Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst
de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor
de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw
niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen
en zeggen: ‘Die man begon te bouwen, maar het karwei af-
maken kon hij niet’.  (Lucas 14:28-31)

Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan
voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen. Een
begin maken met bouwen kan iedereen, maar veel men-
sen haken af als ze er geen zin meer in hebben. Anderen
kunnen niet meer verder bouwen omdat ze geen geld
hebben. 
Herinnert u zich 12 januari 2010 nog? Een aardbeving in
Haïti van 7.0 op schaal van Richter. De zwaarste aardbe-
ving in eeuwen die dit gebied trof. 220.000 mensen kwa-
men om het leven en 300.000 mensen raakten gewond.
Huizen, scholen en wegen werden verwoest. De samen-
leving in één van de armste landen ter wereld raakte alles
kwijt. 

Helpen
Nu vijf jaar later zijn de mensen in Haïti nog altijd druk
bezig om hun huizen op te bouwen. Is het dan niet mooi
als we ze daarbij gaan helpen? Samen de handen uit de
mouwen steken? Zwart of blank. Arm of rijk. Het maakt
niet uit zolang we elkaar maar helpen. Dit is precies de
reden waarom er een groep jongeren uit De Fontein zich
heeft aangemeld bij World Servants. 
World Servants is een organisatie die in verschillende lan-

den bouwt. Scholen, huizen, klaslokalen of ziekenhuizen.
Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Overal bouwen groepen van
World Servants. 
Negen jongeren en drie volwassenen gaan in de zomer
van 2016 naar Haïti om klaslokalen te bouwen. Bert en
Dick Dekker, Anika en Karina van der Wal, Hendrik
Jansma, Erwin Koezema, Irene van den Berg, Ilse Sijtsma
en Martijn Wolters zijn de jongeren die meegaan namens
De Fontein. Ruben Muller, Laura van der Meer en Romana
Bremer gaan als leiding mee. 
We hopen driehonderd kinderen en hun familie te helpen.
Drie weken lang zullen wij in Haïti verblijven. Naast het
bouwen gaan we ook activiteiten met de lokale bevolking
doen. Zo leren beide landen elkaar kennen. 
Onze inzet kan ervoor zorgen dat er kwalitatief beter on-
derwijs kan worden gegeven. Kinderen kunnen dan op
hun eigen niveau les krijgen. 
Verder geven wij door extra lokalen te bouwen de kinde-
ren de mogelijkheid om de volledige basisschool af te
maken. Wij weten allemaal hoe belangrijk onderwijs is.
Laten we de inwoners van Haïti een hoopvolle toekomst
geven! 
De man uit de tekst hierboven begon te bouwen, maar het
karwei afmaken, kon hij niet. Door de aardbeving kon de
bevolking niet meer bouwen. Wij gaan ze helpen om toch
het karwei af te maken! 
Helpt u ons zodat wij de bevolking kunnen helpen?

Karina van der Wal
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DE FONTEIN

 

Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in 

De Fontein

Oktober
4 okt. Ds.Alfons van Vliet Israëlzondag 
11 okt. Ds.J.G.Kemperman
18 okt. Ds.J.G.Kemperman
25 okt. Ds.Alfons van Vliet

November
1 nov. Ds.Alfons van Vliet
4 nov. Ds.J.G.Kemperman 19.30 uur

Dankdag
8 nov. Ds.Alfons van Vliet

Heilig Avondmaal
15 nov. Ds.J.G.Kemperman
22 nov. Ds.J.G.Kemperman

Laatste zondag
29 nov. Ds.J.G.Kemperman

1e Advent

December
6 dec. Ds.Alfons van Vliet

2e Advent 
13 dec. Ds.J.G.Kemperman

3e Advent  
20 dec. Ds.Alfons van Vliet

4e Advent
24 dec. Ds.J.G.Kemperman 22.00 uur

Kerstavond/nacht
25 dec. Ds.Alfons van Vliet

Kerstmorgen
27dec. Mevr. N. Berntsen, 
31 dec. Ds.Alfons van Vliet 19.30 uur

Oudjaar

Januari 2015
1 jan. Ds.J.G.Kemperman 10.30 uur


