
DE FONTEIN

 DE FONTEIN 058
Jaargang 4 • nummer 1 • februari 2017
Uitgave van De Fontein, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. 

In dit nummer:

GALA058 was een feest

Bidden is praten met God

The Passion: it giet oan!

In de schijnwerper: 
Douwe Brouwer

QP MAGAZINE De Fontein februari 2017.qxp_Opmaak 1  16-02-17  23:34  Pagina 1



DE FONTEIN

 

De Fontein

Predikanten:

Ds. A.J.J. van Vliet
Idzerdastins 127
8925 AG Leeuwarden
Tel. (058) 844 67 65
Bij spoed: (06) 3615 2438
dsalfonsvanvliet@defontein058.nl

Ds. J.G. Kemperman
Groningerstraatweg 41
Tel. (058) 212 31 62
dskemperman@defontein058.nl

Kerkgebouw:
De Fontein
Goudenregenstraat 77
8922 CS Leeuwarden

Colofon

Dit magazine is een uitgave van
De Fontein, wijkgemeente van de
Protestantse Gemeente Leeuwarden.

Redactie:
Christina Dekker
Caroline Doelman
Ineke Evink
Maarten Kuitert
Karina van der Wal

communicatie@defontein058.nl

Opmaak & druk:
Dekker Creatieve Media & Druk

Kopij naar: 
communicatie@defontein058.nl

Ledenadministratie:
Eddie en Willy van der Meer
Tel. (058) 267 33 53
ledenadministratie@defontein058.nl

Abonnement per e-mail:
stuur een mail naar
magazine@defontein058.nl 
o.v.v. digitaal abonnement magazine

Mailadressen graag:
De meeste mensen hebben tegenwoordig een e-mail-
adres. Mailen scheelt papier en tijd: ook de ledenadmi-
nistrateurs willen daar graag hun voordeel mee doen. 
Heeft u een e-mailadres? Stuur het naar Eddie en Willy
van der Meer via ledenadministratie@defontein058.nl
met als onderwerp Ledenadministratie en in het be-
richt uw naam, postadres en of u oorspronkelijk her-
vormd of gereformeerd bent. 

Van de redactie
Een heel gevarieerd magazine deze keer. Natuurlijk geven we aandacht
aan The Passion die dit jaar naar Leeuwarden komt, mèt alle activiteiten
die daarbij horen. Speciale aandacht is er voor kinderen en jongeren.

Behalve een vooruitblik ook een terugblik, en wel op het zeer geslaagde
GALA058. Met foto’s natuurlijk. Wat was het een feest!

Christina Dekker doet verslag van haar reis naar Roemenië. Daar ging
ze schoenendozen uitdelen van de Actie4kids. Wat is het een andere
wereld, en dat in Europa. Een ding staat vast: Actie4kids is voor her-
haling vatbaar.

Verder een interview met Douwe Brouwer, informatie over het
Granny-project plus een oproep, van alles over het Paasproject van
de kindernevendienst en een verslag van Sirkelslag. 

Met andere woorden, veel leesplezier!
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“Span u in om door de samenbindende kracht van de
vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.”

Efeziërs 4:3 (NBV)

Het einde van een huishoudelijke twist
Zo heette een lezing van professor van Ruler in 1969 en
gepubliceerd in het blad Kerk en Theologie in januari
1970. De lezing gaat over de hervormden en de gerefor-
meerden die sinds 1886 (Doleantie) los van elkaar waren
komen te staan. En in 1970 was er nog niet echt zicht op
eenwording. Uiteindelijk zou dat landelijk pas in 2004
tot stand komen. En nu dus ook plaatselijk in Leeuwar-
den in 2017. De woorden ‘in wording’ kunnen voortaan
worden weggelaten. Het heeft lang geduurd maar het
is er toch - ondanks de vele en lastige problemen - van
gekomen.

Onbegrijpelijk
Van Ruler noemde het een huishoudelijke twist omdat
hij het onbegrijpelijk vond. De scheiding tussen her-
vormden en gereformeerden was niet een confessionele
kwestie, was geen religieuze kwestie. Zoals dat wel is in
de verhouding tussen Rome en Reformatie. Daar spelen
de vragen: wat is het evangelie, wat is het heil, wat is de
genade? Wat is de bestemming van de mens? Welke is
de verhouding van de schepping en de verlossing? Hoe
ben ik eraan toe voor Gods aangezicht?
Bij hervormden en gereformeerden zijn we religieus vol-
strekt één. En toch is er twist en zijn we gescheiden, zo
betoogt Van Ruler. Het is een huishoudelijke twist
omdat we als kerk binnenskamers orde op zaken moe-
ten stellen. Dat is niet een vraag over de belijdenis maar
over de tucht. We zijn allemaal samen ziek geworden,
en moeten daarom samen gezond worden. Door elkaar
te accepteren. In al onze diversiteit. Vrijzinnigheid en
rechtzinnigheid hebben elkaar nodig. Geef elkaar de
ruimte!
Van Ruler hoopte dat vóór het jaar 2000 de huishoude-
lijke twist opgelost zou zijn. Het leek hem onmogelijk
om deze huishoudelijke twist de eenentwintigste eeuw
mee in te slepen. Dat is niet helemaal uitgekomen. Het
heeft iets langer geduurd. En er zijn nog steeds twisten
en meningsverschillen die soms tot scheuringen leiden,
of tot een status aparte.

Drie vragen
Drie belangrijke vragen stelde Van Ruler:
1. Wat willen we met de kerk?
2. Wat willen we met de gereduceerde kerk?
3. Wat willen we met de kerstening?

Die vragen gelden nu nog steeds. En daar dienen we als
Protestantse Gemeente te Leeuwarden ook antwoord
op te geven. Moet het één pot nat worden - alles het-

zelfde - of gaan we voor diversiteit: eenheid in verschei-
denheid? Wat bindt ons samen? Is er ruimte voor de
Geest en voor creativiteit? Mag de kerk ook een aparte
gestalte zijn en blijven in deze wereld? Met liturgisch lef
- zoals Van Ruler het noemt - omdat er iets in de kerk-
dienst te beleven valt, wat nergens anders te beleven is!

Vergrijzing
Het ledental is uitgedund - en dat gaat nog steeds door.
Ook nu nadat de fusie tot stand is gekomen. Dat laten
de statistieken ons zien - met een vergrijzend ledental
van de kerk. Ook is er een enorm functieverlies in de
maatschappij en de cultuur. Men heeft de kerk niet meer
nodig. 
Daar kun je je tegen willen verzetten, maar je kunt ook
anders reageren en tevreden zijn met de gereduceerde
kerk zoals God haar thans geeft. En daar dan met litur-
gisch lef in staan, met als centrale verkondiging het heil
dat ons door God in Christus wordt geschonken.
We mogen als christenen ronduit uitkomen voor ons ge-
loof en anderen oproepen om ook te geloven. Dat
heette vroeger kerstening - heel de samenleving moest
gekerstend worden, tot Christus geleid worden. Dat kan
een krampachtig iets worden waarin wij voluit verant-
woordelijk zijn voor het heil van anderen. Maar het kan
ook ontspannen, omdat niet wij maar God het heil
schenkt en Hij zijn weg gaat in deze wereld en mensen
door zijn Geest - op welke manier dan ook - in aanraking
laat komen met Zijn goedheid en genade. 
Daar mogen we van getuigen en daartoe mogen we ons
inspannen door de samenbindende kracht van de vrede
en zo ook de eenheid bewaren die de Geest ons/u geeft.

Ds. Hans Kemperman

MEDITATIE
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Het idee van een Gala voor jongeren is ontstaan door de
stuurgroep Geloven058 waarin alle jeugdwerkers van zoveel
mogelijk verschillende kerken uit Leeuwarden bijeenkomen.
Het doel is verbinding van christelijke jongeren in Leeuwar-
den. Naast het jaarlijkse volleybal- en voetbaltoernooi onder
de jongeren werd het tijd voor iets nieuws: een GALA. 
Een locatie werd al snel gevonden: Theater Romein oftewel
de voormalige Westerkerk. Hoe toepasselijk!
De avond stond in het teken van Ho(l)lywood. Oftewel ieder-
een is een ster! Zelfs de aankleding was hier op toegepast: vol
glitter en glamour. 
Rond 20.00 uur ging de zaal open en stroomde vol met jon-
geren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, er waren er wel 150!
Jongens waren gekleed in smokings, overhemden met strik-
jes, en dames in glitterjurken. 
Een DJ (Hugo Snip) deed de muziek, Jan Willem Plutschouw
de presentatie; de  hapjes en drankjes (fris) waren in over-
vloed aanwezig.Naast het dansen stond er ook crowdsurfing
op het programma. Daarbij wordt iemand gedurende een op-
treden overgedragen van de ene persoon in het publiek naar
een andere. Deze keer gebeurde dat door het oversteken van
‘de rode zee’ in een rubberboot. Het resultaat was hilarisch.
Tijdens de avond werd er ook een Mister en Miss GALA058
gekozen, en was er zelfs een beker te winnen voor de beste
danser en danseres.

De avond werd afgesloten met vele grandioze ballonnen en
een heleboel confetti! Het was een zeer geslaagde avond die
zeker voor herhaling vatbaar is!
Hier is alvast een impressie van de avond. 
Voor meer foto’s kunt u kijken op www.geloven058/jeugd- en
jongeren/GALA058.

GALA058, een interkerkelijk evenement voor jongeren dat werd georganiseerd
door de kerken van Leeuwarden, vond plaats op zaterdagavond 7 januari: 
Een grandioos succes!

GALA058
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EEN ACTIE4KIDS SCHOENENDOOS:
VOOR JOU… VAN MIJ…
Versier een schoenendoos en vul
deze met schoolspullen, hygiëni-
sche producten, speelgoed en een
knuffel. Wij zorgen ervoor dat ze
uitgedeeld worden in de allerarm-
ste landen. Dat is Actie4Kids!

... en dat uitdelen heeft Christina Dekker
daadwerkelijk gedaan! 
Van 13 t/m 17 december vorig jaar heeft
zij schoendendozen uitgedeeld in Roe-
menië. Hieronder volgt haar ‘korte’ reis-
verslag en bijbehorende foto’s.

Dinsdag 13 december
De koffer staat klaar! Op naar Roemenië,
spannend... Want wat tref je daar aan,
hoe reageren de kinderen en hoe raakt
het mij? Gelukkig ben ik niet alleen,
samen met Marja Bakker en haar doch-
ter Amarins, Minke Bloemsma en haar
dochter Djura (Agneskerk) melden wij
ons op vliegveld Eindhoven. Met een
groep van 18 vrijwilligers, waaronder vier
begeleiders van Stichting de Samaritaan
en Gain vertrekken we om 15.45 uur naar
Cluj-Napoca.

Woensdag 14 december
Vandaag stond onze eerste uitdeling van
schoenendozen op het programma. Dit
was in Cluj bij stichting Charis, Marien
Kroon. Een Roemeens-Nederlandse
non-profit organisatie met een christe-
lijke identiteit. Zij dragen zorg voor de
zwakkeren in de samenleving, ongeacht

hun achtergrond, in dit geval waren het
Roma’s. ‘sAvonds is er een tienerpro-
gramma en een uitdeling in Patarat bij
Frank Stout, een krottenwijk aan de rand
van Cluj-Napoca, naast de vuilnisbelt.
We vervolgen onze reis in twee witte
busjes naar het dorp Garbova.

Donderdag 15 december
In Garbova komen we aan bij Poara Oiler
(de schaapspoort) bij Frits en Tineke
Sleeswijk-Visser. Bijzonder hier is het
kerstontbijt met de zigeuners uit de ber-
gen. De eersten staan ‘s morgens vroeg
om 6.30 uur al te wachten bij een tempe-
ratuur van -10, terwijl het ontbijt pas om
8.30 uur begon.
Na het kerstonbijt mogen de schoenen-
dozen uitgedeel worden. Een hele hap-
pening, blije gezichten van kinderen en
van de ouders die tevens een voedsel-
pakket meekrijgen. 
s’ Middags maken we een kerstspel mee
in Dobirca, een dorpje vlakbij Garbova.
Na het kerspel, een fantastisch poppen-
kastspel mogen wij ook hier weer schoe-
nendozen uitdelen.
In de avond zetten wij onze reis voort om
weer terug te reizen naar Cluj-Napoca.

Vrijdag 16 december
Vroeg op. Vandaag gaat de reis naar Ora-
dea (vier uur rijden) om daar drie uitde-
lingen te doen bij een naschoolse huis-
werkbegeleiding van Gipsy Mission in
Targusor, in Abi en in Curuiseni. Vervol-
gens worden wij nog ontvangen in een

naschoolse opvang in Valea lui Miha bij
Areka Wigmans van de stichting Rekab.
Een hele indrukwekkende, vermoeide
maar o zo dankbare dag om vervolgens
weer terug te rijden naar Cluj-Napoca.

Zaterdag 17 december
Vandaag de laatste dag, echter geen uit-
delingen meer. We brengen nog wel een
bezoek aan Bert Looij in Patarat-Pror-
romi, net buiten de Roemeense stad
Cluj-Napoca. Hier bivakkeren ongeveer
1.200 zigeuners op de gemeentelijke
vuilnisbelt. De Nederlandse stichting
ProRomi bouwt huisjes en scholen om de
kansarme Roma een betere toekomst te
geven, zo vertelt Bert. Je kunt het je niet
voorstellen, maar toch leven mensen op
deze manier. Voor ons mensonwaardig,
voor hen een manier van overleven.

Na al deze indrukken en uitdelingen van
de schoenendozen in Roemenië kan ik
alleen maar concluderen: wat zijn wij ge-
zegend! Ook al is het maar een kleine
glimlach die ik op een gezicht van een
kind zie, het doet me veel meer dan ik
verwacht had... Een schoenendoos, wat
stelt dat nou voor? Voor die kinderen in
Roemenië lijkt het wel een schat!
Laten we vooral als gemeente zo door-
gaan met deze actie (en natuurlijk alle
andere acties) een schoenendoos voor
jou ... van ons ....

Christina Dekker
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Diaconie in de Veertigdagentijd 
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Dit jaar is het thema van Kerk in Actie
‘Sterk & Dapper. Deel als Jezus’.
Overal ter wereld leven sterke mensen
in makkelijke maar ook moeilijke om-
standigheden. Dit vraagt kracht en
doorzettingsvermogen. Jezus deelt
zijn kracht en zijn liefde met ons. Uit
liefde volbracht hij zijn lijdensweg.
Laten wij net zo sterk en dapper zijn
als Jezus, en delen zoals Hij deelt. De
collecten op 5, 12 en 19 maart en 2 en
9 april zijn bestemd voor projecten van
Kerk in Actie. 

26 februari: Missionair werk in eigen
gemeente
De kern van missionaire werk gaat
over ‘het delen van het Evangelie met
mensen die daar niet van weten of
ervan vervreemd zijn’. Stadsbreed is
de missionaire taakgroep Kerk in de
Stad actief. In onze wijk zijn er contac-
ten met het wijkpanel, Palet en de
Groene Apotheek en zijn er Sing Ins.

5 maart: Binnenlands Diaconaat
In Jeugddorp De Glind wonen kinde-
ren en jongeren die niet meer thuis
kunnen wonen. De Rudolphstichting
biedt hun een veilige leefomgeving.
Ze worden liefdevol opgevangen in
gezinshuizen waar hun gezinshuisou-
ders dag en nacht voor hen klaarstaan.
Zo ervaren zij de warmte en veiligheid
van een thuis en kunnen zich ontwik-
kelen tot krachtige volwassenen.

8 maart (Biddag): Eén collecte voor de
Voedselbank Leeuwarden
In Nederland leven meer dan een mil-
joen mensen onder de armoedegrens.
De voedselbanken helpen mensen die
financieel in de knel zitten door hen
tijdelijk te voorzien van voedselpak-
ketten. De voedselbank helpt ar-
moede te bestrijden, en voedselover-
schotten te laten verdwijnen en het
milieu minder te belasten.

12 maart: Kerk in Actie / Zending 
In Guatemala is veel criminaliteit en
corruptie. Conflicten worden vaak op-
gelost met geweld. Red Paz geeft cur-
sussen conflictbeheersing in gezinnen,
gemeenschappen en kerken. Na zo’n

cursus kunnen zij conflicten in de sa-
menleving en de oorzaken daarvan te
herkennen en er goed op te reageren.

19 maart: Werelddiaconaat
In Moldavië wonen veel ouderen in
verwaarloosde huizen zonder sani-
taire voorzieningen. Zij leven in ar-
moede en verkeren vaak in een sociaal
isolement. De Bethania Christian Re-
lief Association, partner van Kerk in
Actie,  bouwde een dagcentrum voor
ouderen. Voor ouderen die niet naar
het centrum kunnen komen, is er een
‘tafeltje-dekje’ service. 

26 maart: ZWO-project Geloven in Ver-
zoening
Steun het werk van ds. Inge Landman
in Colombia.

2 april:  Werelddiaconaat
Vrygrond is een arme gemeenschap in
Kaapstad waar werkloosheid, crimina-
liteit, misbruik en bendes aan de orde
van de dag zijn. De Sozo Foundation
ondersteunt de jongeren in hun ont-
wikkeling. Sozo wil jongeren een vei-
lige basis bieden waar zij het beste uit
zichzelf kunnen
halen. Dit doet zij
door het geven van
vaktrainingen, work-
shops en stages. 

9 april: Kerk in Actie /
40 dagentijd
In Myanmar behoren
mensen met een
handicap vaak tot de
allerarmsten. Door
hun handicap heb-
ben zij nauwelijks
toegang tot zorg,
onderwijs en werk.
The Leprosy Mission
International-Myan-
mar zet zich in om de
toegang tot onder-
wijs, werk, inkomen
en zorg voor hen te
verbeteren. 

13 en 14 april: Lepra-
bestrijding

De Avondmaalscollecten op Witte
Donderdag en Goede Vrijdag komen
ten goede aan de Leprabestrijding.

16 april: Paascollecte / Jeugdwerk Pro-
testantse Kerk
De blijde boodschap van Jezus die is
opgestaan en de dood heeft overwon-
nen, willen we graag met kinderen en
jongeren delen. Maar dat is niet altijd
eenvoudig. JOP maakt zich daar sterk
voor. Jongeren hebben het recht de
kracht van Pasen te ontdekken. Ze
moeten horen dat er een God is die
hen liefheeft en er voor hen wil zijn.

23 april: PKN / Eredienst en Kerkmu-
ziek wereldwijd
Kerk in Actie ondersteunt in Neder-
land en wereldwijd organisaties die
kerkmuziek ontwikkelen voor diverse
doel- of taalgroepen. Zo kunnen men-
sen waar ook ter wereld God lof zingen
op melodieën die hen bekend zijn en
in een taal die hen raakt.

30 april: ZWO-project Geloven in Ver-
zoening
Steun het werk van ds. Inge Land-

De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en
gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Opbrengsten collecten oktober en november

4-dec Diaconie en kerk € 174,28 
PKN/pastoraat € 181,92 

11-dec Diaconie en kerk € 197,54 
ZWO-project € 213,88 

18-dec Diaconie en kerk € 194,66 
Jeugdwerk eigen gem. € 201,40 

25-dec Diaconie en kerk € 144,30 
KIA/kinderen in de knel € 138,15 

31-dec Eindejaarscollecte € 171,70 

1-jan Diaconie en kerk € 79,45 
ZWO project € 79,00 

8-jan Diaconie en kerk € 158,93 
Wijkkas € 188,15 

15-jan Leger des Heils € 286,26 
Diaconie en kerk € 164,97 
PKN/Oecumene € 126,65 

22-jan Diaconie en kerk € 178,30 
PKN/catechese/educatie€ 151,78 

29-jan Diaconie en kerk € 181,71 
PKN/Missionair werk 
en kerkgroei € 171,97
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Zoals u wellicht weet, is het
Granny-project een financieel on-
dersteuningsprogramma voor ou-
dere, alleenstaande vrouwen in
Georgië. Een aantal mensen uit
De Fontein zijn wij daar sinds mei
2005 bij betrokken. 

Er zijn ongeveer veertig donateurs, die
ervoor zorgen, dat vijf granny’s (oma’s)
elke maand 30 euro ontvangen. En deze
steun is hard nodig! Want de levensom-
standigheden van ouderen in Georgië
die aangewezen zijn op een pensioen uit
vroegere tijden zijn er helaas nog niet
beter op geworden. Het bestaansmini-
mum lag in 2016 gemiddeld net boven
de GEL 160 per maand (= 55 euro), terwijl
het wettelijk pensioen op GEL 150 per
maand ligt.

Verenigde Naties
Lili Zhorzholiani is een oudere vrouw
zoals er veel zijn in Georgië, ze is alleen
en heeft geen familie die voor haar zorgt.
Lili heeft een zwakke gezondheid en dat
is de belangrijkste reden dat ze is opge-
nomen in één van de weinige ouderen-
voorzieningen die er in Georgië zijn. (In
totaal zitten in Georgie 390 ouderen in
een soort van verpleeghuis.) 
Lili schreef het volgende briefje naar een
van de vertegenwoordigers van de Ver-
enigde Naties die zich momenteel nogal
inzetten voor de positie van ouderen in
Georgië (haar tekst houden we hier in
het Engels omdat nog een keer vertalen
mogelijk de kracht eruit haalt):

“I am single, old, with nobody to look after
me. I was morally broken and was on the
edge of life and death. (....) After many
hardships, I had to go to live in the older
people’s home as I had no other way out.
(.....) I won’t give up. My heart can still feel
happiness. Go away old age, what do you
want from me? Why have you whitened
my hair, or what did you want from my
skin? Tell me what I have done to you, why
are you after me? I won’t become your
slave. Even if you take away all my
strength. I have my heart still in place,
that can hear happiness.” 

Lili is oud, alleenstaand en heeft nie-
mand om voor haar te zorgen. Er was

geen andere mogelijkheid meer dan
naar verpleeghuis te gaan. Maar ze geeft
de moed niet op, zegt ze. Ze kan nog
steeds blijdschap voelen in haar hart. ‘Ga
weg, oude dag… wat wil je van me?
Waarom heb je mijn haar witgemaakt en
wat heb je met mijn huid gedaan? Ik wil
je slaaf niet worden, ook niet als je al
mijn krachten wegneemt. Mijn hart doet
het nog, het kan nog geluk ervaren.’
Tot zover over deze moedige en strijd-
bare Lili.

Pytsje Dijkstra (penningmeester)

Met de klok mee, bovenaan beginnend:
Jenia Chaladze, Lamara Chhxartishvili,
Aleksandra Bogdanova, Marika Sva-
nidze, Lamara Chokoshvili

Hoe gaat het met het Granny-project?

7
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Oproep

Wie, o, wie zou zich willen inzetten
voor het Granny-comité? Wij zijn na-
melijk op zoek naar nieuwe mensen,
omdat in ieder geval Nellie Schuur-
mans zich in verband met haar leef-
tijd graag terug zou willen trekken.
Wie heeft er belangstelling voor?
Hij/zij kan contact opnemen met Nel-
lie Schuurmans (tel. 2662730), An-
neke Kempenaar (tel. 06-23205821)
of Pytsje Dijkstra (tel. 2667750). 
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Op naar The Passion in Leeuwarden

8

The Passion komt in 2017 naar Leeuwarden! Binnen de
Leeuwarder kerken borrelen al diverse initiatieven op. Niet
alleen voor dag van The Passion zelf, maar ook voor en na
donderdag 13 april zijn er ideeën. Een mooie kans om als
kerken present te zijn in de stad.

Op 13 april zijn bijvoorbeeld de kerken in de binnenstad open
en kunnen in de Grote Kerk, de Bonifatiuskerk en de Doops-
gezinde Kerk kruiswegstaties bekeken worden. In de Doops-
gezinde Kerk zijn 14 doeken vanuit verschillende kerken te be-
wonderen, waaronder één van De Fontein. 
Basisscholen krijgen een lespakket toegestuurd zodat kinde-
ren kennis kunnen nemen van het lijdens- en opstandingsver-
haal. Ook zijn diverse kerken open waar mensen op een groot
scherm The Passion kunnen volgen. 

The Action
Een activiteit voor jongeren als voorbereiding op The Passion
is The Action, een initiatief van Solidair Friesland de Titus
Brandsmaparochie Leeuwarden. 
Het doel is om jongeren naast het lijdens- en opstandingsver-
haal ook stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de
stad en de wereld. Het verhaal van het lijden en sterven van
Jezus geeft ook perspectief op opstanding, op bevrijding.
Door het lijden heen bestaat hoop.

Van passie naar actie
Jongeren gaan eerst naar een van de kerken in Leeuwarden.
Daar wordt iets verteld wordt over het lijdens- en opstanding-
verhaal. Vervolgens gaan zij in kleine groepjes (5 à 10 perso-
nen) op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie, instel-
ling of werkgroep. Daar maken zij actief kennis met plekken
in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar
zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op
het lijden en de vraag om hulp. Ook jongeren kunnen hieraan
een bijdrage leveren en in actie komen. 
The Action vindt plaats op verschillende dagen: op donder-
dagavond 23 maart voor studenten, op vrijdag 24 maart voor
ongeveer 300 scholieren havo/vwo en ROC en op zaterdag 25
maart voor jongeren vanaf 14 jaar vanuit de Leeuwarder ker-
ken en het bisdom Groningen-Leeuwarden. Ook jongeren uit
De Fontein zijn voor de zaterdag van harte uitgenodigd. 
Op de website thepassion.nl staat nog veel meer informatie
over de verschillende activiteiten in Leeuwarden.

Meer informatie of meedoen? 
Mail Caroline Doelman, cdoelman@solidairfriesland.nl.

The Passion in Groningen, 2014.
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Vliegende Speeldoos

Ben je tussen de 4 en 13 jaar (groep 1 t/m 8 basisschoolleef-
tijd) en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een
musical? Nou, dat kan! Op zondagmiddag 26 maart 2017
verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel
bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar
liefst één dag een musical gaan instuderen!

De musical heet ‘Esther’ en gaat over een gewoon meisje dat
koningin wordt. En die als enige nog haar volk van de onder-
gang kan redden. De vraag is: durft ze dat te doen, met gevaar
voor eigen leven? Jij kan meespelen in deze musical. Het is
een onvergetelijke ervaring!

Voor meer informatie vraag de leiding van de kinderneven-
dienst.

Ledborden

Het gebouw van De Fontein is een modern gebouw,
inclusief de paarse verlichting aan de buitenkant en de ver-
lichting achter het kruis aan de binnenkant. Die kleuren
veranderen naar gelang de kleuren van het kerkelijk jaar.
Maar er komt nog meer aan. Binnenkort worden er ledborden
geplaatst achter de ramen van de kerk. Ze zijn te vergelijken
met de ‘lichtkrant’ die aan de gevel van de vrijgemaakte kerk
De Morgenster te zien is. 

Op onze ledborden komen aankondigen van activiteiten in de
kerk en natuurlijk de uitnodiging eens een kijkje te komen
nemen op zondagmorgen. Tussendoor verschijnen er af en
toe teksten die nieuwsgierig maken naar De Fontein.De be-
doeling is de aandacht te vestigen op alles wat in De Fontein
gebeurt. 
Dit alles gebeurt voorlopig voor een jaar. Daarna wordt geke-
ken naar het effect en besloten of ze blijven. Omdat de led-
borden voorlopig worden gehuurd is dat geen probleem.

Open avond Jongeren GGG 26-2
Op zondagavond 26 februari is er een open avond voor alle
deelnemers aan de JGGG-gespreksgroepen. Daarnaast is ie-
dereen in de leeftijd van 20-35 van harte welkom om kennis
te maken en deel te nemen. Dit verplicht je niet tot het aan-
sluiten bij een gespreksgroep. We starten om 18.00 uur met
pizza. Het thema van de avond is: Waar ligt jouw focus? Aan-
melden kan op onderstaand mailadres. Eens per drie weken
is er op zowel dinsdag- als woensdagavond een gespreks-
groep. Lijkt het je leuk en wil je meer informatie? Mail naar:
jongeren.ggg@gmail.com

Onze Fonteinbibliotheek
De boekenkast is opnieuw geordend. Misschien is het goed
om nog even te wijzen op de verschillende categorieën.
Bijvoorbeeld biografieën, dat zijn levensbeschrijvingen van
mensen. Het is leerzaam en bemoedigend om te lezen hoe
bepaalde mensen hun leven in dienst van God hebben
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij
inleveren voor donderdag 12.00 u.
gesteld zoals ‘moeder Theresa’, de grote prediker Spurgeon,
Titus Brandsma, Bonhoeffer en ‘broeder Dik’. Maar ook vele
anderen zijn het lezen waard.
Bij pastoraat vindt u boeken over problemen zoals: omgaan
met ziekte, stress, minderwaardigheidsgevoelens, depressie,
rouw, enz. Helemaal links zijn een stuk of twintig boeken spe-
ciaal over pastoraat in het huwelijk.
De andere rubrieken zoals christelijke romans, dvd’s en alge-
meen wijzen zichzelf wel.
Evangelische lectuur gaat over onderwerpen zoals: de Heilige
Geest, wedergeboorte en ervaringen van mensen daarmee.
Vandaar dat er bemoediging bij staat. En dat laatste geldt
zeker voor de categorie wonderverhalen natuurlijk.
Ook zeer bemoedigend trouwens zijn de boekjes die we deze
week voor u hebben uitgezocht. Het zijn er vier van Annie Ver-
delman, korte verhaaltjes die eerder in de Elisabethbode heb-
ben gestaan. De titels zijn: ‘Morgen is alles anders’, ‘Mijn hart
is gerust’, ‘Een zachte koelte’ en ‘Altijd bij U’.

Nieuws

Musical

Voor meer informatie:  Marja Bakker (058) 288 69 77 m
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Ben jij in de leeftijd van 4 t/m12 jaar 
en wil je ook stralen als een ster in een musical?

Doe dan mee.
Geef je hiervoor op bij de leiding van 
de kindernevendienst.

VOORAANKONDIGIN
G

          

Aankomende activiteiten
20 februari: Gebedsavond De Fontein
21 februari: Gebedsbijeenkomst fam. Brouwer
26 februari: Kringavonden JGGG
13 maart 2017: Voorjaarsmiddag ouderen
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Verjaardagen ouderen, de kroonjaren 70, 75, 80, 85 en iedereen ouder dan 90 jaar 

Maart 
9 mrt. Mevr. M. Holrop – Koerts Tjotterstraat 84 8937 AS 70 jaar
11 mrt. Mevr. B.H. Hoekstra –Heidstra Cambuursterpad 82 8921 LT 70 jaar
15 mrt Dhr. G.L. van IJs Franekerstraat 17 8913 AM 70 jaar 
23 mrt. Dhr. S. van der Veen Groningerstraatweg 213 8922 GG 93 jaar
27 mrt. Dhr.H. Postma Taco van der Veenplein 53 8923 EM 75 jaar
27 mrt. Mevr. R. Riemersma – Veenhuizen Borniastraat  32 8934 AD 85 jaar 

April 
2 apr. Dhr. A.P. Bijl Pinkstraat 17 8921 PT 70  jaar
2 apr. Mevr. D. Numan Archripelweg 148 8924 BM 75 jaar 
6 apr. Mevr. P. Kerssies-Hofman Bildtsestraat 20 8913 GE 80 jaar
17 apr. Dhr. E.J. Korte Jan Jelles Hofleane 117 8915 HN 75 jaar
18 apr. Mevr. R. Hoekstra-Gros Canadezenlaan 48 8923 AA 94 jaar
25 apr. Mevr. M.P. Slager Werkmanslust  59 8922 CD 80 jaar
25 apr. Mevr. K. Kwast-Bulthuis Jansoniusstraat  4 8934 BM 91 jaar 
26 apr. Mevr. M.C. de Jong-Boonstra Swammerdamstraat  27 8921 VL 70 jaar
30 apr. Dhr. J.D. Greijdanus Pier Panderstraat  20 8913 CH 80 jaar 

Mei 
1 mei Dhr. W. van Kammen Swammerdamstraat 61 8921 VM 98 jaar 
2 mei Mevr. T. Leijstra-Pijl Harkemastate 7 8925 HD 85 jaar
8 mei Mevr. F. Staal-Boersma Catharinahof 14 8911 JX 93 jaar 
11 mei Mevr. IJ. Reitsma-Terpstra Reinder Buysingweg 26 8917 DS 91 jaar
12 mei Mevr. J. Lodema-Haitsma Pieter Sipmawei 290 8915 EH 96 jaar

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

Maart
7 mrt. Jente Sjoerd Hazenberg Azaleastraat 97 8922 GK 9 jaar
10 mrt. Fedde de Vries Tjerk Hiddesstraat 18 8921 NP 9 jaar
12 mrt. Hidde Bijker Westerparkstraat 17 8913 CA 8 jaar
23 mrt. Anouk Aafke de Haan Bildsestraat 60 8913 EJ 1 jaar 
23 mrt. Latisha  van der Ploeg Lenteklokje 24 8935 KX 9 jaar 
26 mrt. Elise Sophie de Vries Transvaalstraat 65 8917 CH 10 jaar 
29 mrt. Evi Feline Noorlander Sweelinckstraat 31 8916 GP 1 jaar 
29 mrt. Lize Irene Noorlander Sweelinckstraat 31 8916 GP 1 jaar 

April 
10 apr. Merlissa Daniëlle van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 5 jaar 
14 apr. Anna Elisabeth de Graaf Sassingastins 56 8925 JN 10 jaar 
15 apr. Gerben de Vries Tjerk Hiddesstraat 18 8921 NP 7 jaar
27 apr. Sebastiaan Cornelis Visser Zenegroen 57 8935 KB 9 jaar 

Mei 
3 mei Djeslyn de Jong Archipelweg 41 8921 KE 2 jaar 
3 mei Jayline de Jong Archipelweg 41 8921 KE 2 jaar 

Huwelijksjubilea

Maart
12 maart                     55 jaar Dhr. D. Brouwer en Mevr. I. Brouwer-Schootstra 

                           Molenstraat 8, 8913 BC Leeuwarden 

Verjaardagen & jubilea
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De Taakgroep Gebed is een bijzondere Taakgroep van De
Fontein. Het is namelijk een taakgroep die vrijwel nooit
vergadert… Wat er wel gebeurt? Er wordt gebeden. Maar
daarmee is natuurlijk niet alles gezegd.

De leden van de taakgroep (Germen van IJs, Pytsje Dijkstra
en Alfons van Vliet) zijn alle drie verbonden aan één van de
drie gebedsgroepen binnen onze gemeente, die regelmatig
bij elkaar komen, op drie verschillende plekken en die één
keer in de maand gezamenlijk een gebedsuur houden. 
Daarnaast is de taakgroep ook betrokken bij de jaarlijkse, in-
terkerkelijke Week van Gebed (in januari) en bij het tweewe-
kelijkse, ook interkerkelijke, straat-gebedswerk ‘Bidden
Werkt’.  En wanneer er om bepaalde redenen een bijzondere
gebedsavond georganiseerd wordt, is de taakgroep daar ui-
teraard ook bij betrokken of ze neemt zelf het initiatief voor
zo’n avond.
Naast dit alles staan de leden van de taakgroep ook open voor
bijvoorbeeld andere momenten waarop gebed erg gewenst
is. Zo wordt er al geruime tijd eens in de twee weken op ’n
middag een uur lang gebeden bij iemand thuis, omdat daar
ernstig zieke is. Aan deze gebedsgroep doen trouwens ook
andere gemeenteleden mee. 

Vragen
Het is goed u te laten weten dat deze mogelijkheid er voluit
is: mocht u om wat voor reden dan ook het fijn of gewenst
vinden als er iemand - of meerdere mensen - bij u of met u
komen bidden: aarzel dan nooit om dat aan iemand van de
taakgroep te vragen! Deze vraag zal áltijd positief beant-
woord worden!

Wat u ook altijd mag vragen aan de leden van de taakgroep,
is bijvoorbeeld of zij zelf thuis voor u willen bidden als u dat
graag wilt of nodig hebt. Zij zullen dat graag voor u willen
doen.
De taakgroep kan uiteraard ook betrokken worden bij de ge-
beden in de eredienst en meedenken over de plaats van de
gebeden in de diensten.
En natuurlijk kan de taakgroep ook bijvoorbeeld korte cursus-
sen geven over allerlei aspecten van het ‘praten met God’.

Wilt u meer weten of hebt u concrete vragen of gebedsver-
zoeken ? Aarzel niet, maar neem contact op met iemand van
de taakgroep! 

Namens de Taakgroep Gebed,
Alfons van Vliet

Taakgroep Gebed: bidden is praten met God

Taakgroep Gebed

Pytsje Dijkstra
Germen van IJs
Alfons van Vliet

E-mail: gebed@defontein058.nl
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Vasten en eten in de Veertigdagentijd

In alle christelijke kerken is de Veertig-
dagentijd de belangrijkste vastentijd.
Vasten betekent in de christelijke bete-
kenis niet alleen minder eten of bepaald
voedsel niet eten, maar vasten is ver-
bonden met bezinning en gebed.

In Jesaja 58 staat de manier van vas-
ten beschreven die naar Gods hart is:
misdadige ketenen losmaken, ver-
drukten bevrijden, je brood delen met
de hongerige en je bekommeren om
je medemens. 
De diaconie besteedt daar aandacht
aan in de collectes. In de kookrubriek
deze keer een recept dat wordt ge-
deeld door de Raad van Kerken: een
maaltijdsoep met dadels.

Maaltijdsoep voor vier personen:
1 1/2 l bouillon
150 g ontpitte dadels, in kleine stukjes
2 winterwortels in kleine stukjes
1 ui, fijn gesnipperd
2 stengels bleekselderij, in stukjes
1 eetlepel olijfolie
1 theelepel komijn
1 theelepel paprikapoeder
2 eetlepels bloem
1 eetlepel citroensap
4 eetlepels yoghurt

Fruit de ui, bleekselderij en wortels vijf
minuten in de olijfolie tot ze glazig
zijn. 
Meng de bloem met de kruiden, voeg
dit toe aan het groentemengsel en
bak een paar tellen mee. 
Voeg de koude bouillon toe en breng
het geheel aan de kook. Laat tien mi-
nuten sudderen op een laag vuur. 
Voeg de dadels en het citroensap toe
en laat het nogmaals tien minuten
sudderen. 
Pureer de soep, verhit tot het kook-
punt en serveer met een eetlepel yog-
hurt per kom. 

(Het recept is afkomstig 
van Gert Vos uit zijn boek 

Hemelse Spijzen, een jaarkrans van
recepten en hun diepere betekenis,

uitg. Ten Have/Lannoo).
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Wanneer en waar ben je geboren?
“Als jongste in de rij van drie - nog een broer en een zuster -
op 22 augustus 1934 in het ouderlijk huis in Heerenveen. Mijn
vader woonde in Heerenveen en was firmant in een Fordga-
rage, mijn moeder woonde in Bolsward. Na hun huwelijk zijn
ze in Heerenveen gaan wonen, waar ik opgroeide en naar de
christelijke basisschool ging.”

Wat wil je kwijt over je christelijke opvoeding?
“Mijn ouders waren meelevende christenen, beiden uit een
gereformeerd nest en hebben de rechtlijnigheid die ze had-
den meegekregen,  aan ons doorgegeven. Zoals toen gebrui-
kelijk mochten we op zondag niet zwemmen of ’s winters
schaatsen, fietsen was geen bezwaar. Ik heb mijn ouders niet
als streng in de leer ervaren en heb geen nare herinneringen
aan de zondag overgehouden, noch aan mijn christelijke op-
voeding. Natuurlijk ging je naar catechisatie en de knapenver-
eniging, daarna werd ik verder in de leer bijgeschoold op de
jongelingsvereniging. Het was een mooie, onbezorgde tijd.”

Wat volgde er na de basisschool?
“Na de lagere school volgde de MULO in Heerenveen. Na het
behalen van het diploma ging ik op 16-jarige leeftijd bij Bata-
vus bij de boekhouding aan de slag en ’s avonds naar de Han-
delsavondschool. Ik deed een cursus handelscorrespondentie
Engels en Duits, ik wilde graag op een exportkantoor werken.
Tot mijn dienstplichtige leeftijd ben ik echter bij Batavus ge-
bleven om daarna 21 maanden te dienen als matroos bij de
Marine. Daarna vond ik werk op het kantoor van een land-
bouwcoöperatie in Slootdorp. Na de oorlog begon mijn vader
met een eigen zuiveringsbedrijf: bestrijding van onkruid en
ongedierte, vooral op boerderijen. In de tijd dat ik in Slootdorp
werkte is mijn vader verongelukt, maar het bedrijf moest
doorgaan. Eerst door mijn broer terwijl ik af en toe bijsprong.
Ik  heb na een jaar de zaak van mijn vader overgenomen. Het
chemisch bedrijf waar ik mijn bestrijdingsmiddelen kocht,
deed het me het voorstel om als zelfstandige een verkoop-
punt van hun bestrijdingsmiddelen in Friesland te beginnen;
ze zagen het met mij wel zitten.
De naam van ons bedrijf is in 1959 veranderd in De Noord-Ne-
derlandse Bestrijdingsmiddelenhandel (NNB). We zijn gestart
in het voormalige café De Veehandel aan het Wagenplein bij
de vroegere veemarkt aan de Langemarktstraat, zelf woon-
den we boven de zaak. Na verloop van tijd werd de ruimte te
klein, zowel zakelijk als privé. De zaak werd verplaatst naar
de Willemskade en wij kochten een huis in de Vondelstraat.
De zaak verhuisde naar het industrieterrein, een mooi pand
aan de Celsiusweg waardoor we groeiden van 800 m2 naar
1600 m2 met drie man personeel. De zaak draaide goed maar
na verloop van tijd verschenen er donkere wolken. De milieu-
eisen werden steeds strenger en de gangbare bestrijdings-
middelen mochten steeds minder worden toegepast. Het
werd inspelen op de nieuwe eisen van de tijd of stoppen met
de zaak. Er was geen opvolging, niemand van de kinderen
wilde in de zaak. Toen we in 1989 een gunstig bod kregen om

de zaak te ver-
kopen, hoefden
we daar niet
lang over na te
denken. Na de
verkoop werd ik
rentenier en
werd gewaar-
schuwd voor het
zwarte gat dat
zou komen. Niet
dus, we kochten
een huisje aan het Sneekermeer voor in dezomer. ’s Zondags
gingen we na enig zoeken in Sneek naar de gecombineerde
Christelijke Gereformeerd-Vrijgemaakte Kerk.”

Hoe ging het met verliefd, verloofd, getrouwd?
“Ieke Schootstra, mijn toekomstige vrouw, en ik kenden el-
kaar al vrij lang. Ieke woonde in Joure en was verpleegster in
het ziekenhuis in Heerenveen. Na een knipperlichtrelatie werd
het in 1960 serieus en volgde de verloving in 1961. We zijn in
1962 getrouwd; voor de wet in het gemeentehuis in Joure en
voor de kerk in de Gereformeerde Kruiskerk in Heerenveen.
Wij zijn gezegend met een dochter, twee zoons en negen
kleinkinderen.”

Wat is je houvast in het leven?
“Er is geen twijfel over de bijbel als Gods Woord; denk aan 2
Petrus 1: 20 en 21, vooral het gedeelte: … want nooit is een
profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die na-
mens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de
heilige Geest. Wij beschouwen ons zelf als bevindelijke chris-
tenen en weten ons gedragen door het geloof; we geloven
niet in toevalligheden. Met betrekking tot belangrijke gebeur-
tenissen in ons leven, bijvoorbeeld het op het juiste moment
verkopen van onze zaak, voelden we ons hierin geleid door
God. Psalm 46: ‘God is voor ons een veilige schuilplaats’
spreekt ons aan en is een houvast in ons leven.”

Wat wil je kwijt over invulling van je vrije tijd?
“Ik ben geen romanlezer, wel lees ik kranten en tijdschriften
zoals Het Zoeklicht, De Israëlkrant en aanverwant nieuws. Wij
zijn Israëlvrienden. Verder houd ik van orgelmuziek en luister
ik naar geestelijke liederen, zoals die in de programma’s Pre-
lude en Family7. Crypto ’s oplossen en bridgen met vrienden
is een favoriete bezigheid, evenals ‘s zomers zeilen op het
Sneekermeer.”

Wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview?
“Ik voel me erg thuis in De Fontein maar ik zou willen dat er
in de zondagse dienst wat meer aandacht geschonken wordt,
zoals in Openbaring wordt beschreven, aan ‘het letten op de
tekenen der tijden’ en aan ‘de wederkomst van Christus’.”

Maarten Kuitert

In de schijnwerper: Douwe Brouwer
Een man die leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus
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Paasproject
‘Het moment dat alles verandert’

De basis van de projectverbeelding is
een klok in de vorm van een zakhorloge
of medaillon.
Een oud zakhorloge van zilver of goud
is een waardevol bezit, welke vaak van
generatie op generatie wordt doorge-
geven. Het zakhorloge wordt bewaard
op een speciale plaats. Een medaillon
was ook een waardevol bezit, vooral
omdat in het medaillon kleine fotootjes
van geliefden werden bewaard. Dichtbij
het hart aan een kettinkje werd het me-
daillon gedragen. De geliefde koeste-
rend.
De verbeelding in de vorm van een gou-
den zakhorloge/medaillon is gekozen
om er bij stil te staan hoe waardevol het
is wat Jezus voor ons doet. We volgen
de voetsporen van Jezus, die ons wor-

den verteld door de evangelist Marcus.
We lezen over de handelingen van Jezus
tijdens de verschillende momenten, op
Gods tijd. Dit waardevolle geschenk
mogen we in ons hart koesteren.
Tijdens het gehele project gaan we het
zakhorloge/medaillon nader bekijken.
Elk onderdeel van de klok heeft zijn
eigen waarde, zijn eigen functie. Tijdens
de kindermomenten gaan we deze on-
derdelen en de steeds veranderende tijd
bekijken. We mogen ontdekken dat
Jezus heel bewust handelt, hij laat de
voorspellingen uit het Oude Testament
vervullen. Over elke stap in de tijd is
nauwkeurig nagedacht. De tijd tikt
door, het wordt steeds spannender…
Hoe zal Jezus handelen als het 5 voor 12
is? Gestuurd door God de Vader, ge-
steund door de Geest neemt Jezus de
stap naar het beslissende moment, het
moment dat alles verandert.

KINDERNEVENDIENST

LEESROOSTER 
Kindernevendienst
FEBRUARI

26 februari 
Jezus bij de offerkist 
(Marcus 12:37b-44)

PAASPROJECT 
Het moment dat alles verandert

5 maart 
Precies op tijd
Jezus gezalfd met nardusolie 
(Marcus 14:1-11)

12 maart 
Waardevolle momenten
Jezus viert Pesach 
(Marcus 14:12-25)

19 maart 
Het is bijna tijd
Jezus in Getsemane 
(Marcus 14:32-42)

26 maart 
Het beslissende moment
Jezus wordt gearresteerd 
(Marcus 14:43-65)

2 april 
Het is vijf voor twaalf
Jezus wordt ondervraagd door 
Pilatus (Marcus 15:1-15)

9 april 
De tijd staat stil
Jezus wordt gekruisigd 
(Marcus 15:22-47)

Pasen 16 april 
Het moment is aangebroken
Het lege graf van Jezus
(Marcus 16:1-7)

23 april 
Israël wordt onderdrukt in Egypte
(Exodus 1)

30 april 
Mozes wordt geboren 
(Exodus 2:1-10)

      
 

                
                

            
              
             

    
 

                
           We volgen de voetsporen van Jezus, 
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JONGERENPAGINA

SIRKELSLAG 

Activiteitenplanning tieners
-24 februari: Attention4You

-10 maart: Attention4You

-12 maart: tienerdienst

-24 maart: Attention4You

-26 maart: tienerdienst

-2 april: jongerendienst

-7 april: Attention4You

-9 april: tienerdienst

-21 april: Attention4You

-23 april: tienerdienst

-5 mei: Attention4You

-7 mei: tienerdienst

-Zomer 2017: Taizéreis

15

Op 3 februari 2017 was het zover, Sirkelslag YOUNG! En natuurlijk deden
de jongeren van De Fontein ook mee. Het werd een geweldig evenement.

Sirkelslag YOUNG is een jaarlijks evenement waarbij duizenden jongeren uit
verschillende kerken tegelijkertijd de strijd aangaan met elkaar door middel
van opdrachten. Deze opdrachten worden op de avond zelf pas bekend ge-
maakt en uitgevoerd door tieners in hun eigen kerk. Sirkelslag YOUNG
heeft ieder jaar een diaconaal thema. Dit jaar was dat Sterk & Dapper, het
thema van het 40dagentijd programma van Kerk in Actie. De tieners van
PKN De Fontein deden dit jaar voor de eerste keer mee. Ons team bestond
uit negen tieners. Zij zijn uiteindelijk geëindigd op de 83e plaats van de 613
kerken die meededen. Een hele prestatie!

Vluchtroute
Tijdens Sirkelslag moeten verschillende opdrachten worden volbracht,
waarbij zoveel mogelijk punten behaald moeten worden. Zo moesten de
verschillende kerken raden waar de presentator van het spel zich bevond,
ze moesten een vluchtroute uitzoeken en puz-
zels oplossen aan de hand van de Bijbel. 
Een bijzondere opdracht dit jaar was het verza-
melen van voedsel. Hierbij hadden de tieners 25
minuten de tijd om zoveel mogelijk houdbare
producten te verzamelen bij mensen thuis. Vol
enthousiasme zijn ze langs de deuren gegaan.
En met resultaat! De tieners hebben een hele
verhuisdoos vol met 30 producten verzameld
voor de Voedselbank, een hele mooie prestatie! 
Bij de een-na-laatste opdracht waren er ver-
schillende parcoursen waar de tieners opdrach-
ten bij uit moesten voeren. Als afsluiter was er
een leuke fotografie-opdracht. 
Al met al was het een supergezellige avond en
hebben de tieners laten zien dat je met samenwerking veel kunt be-
reiken. Als je samen sterk en dapper bent, kun je heel veel aan. Ook
de tieners vonden het een zeer geslaagde avond. Volgend jaar op
naar een nieuwe ronde Sirkelslag! 

Erwin Koezema en Irene van den Berg
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DE FONTEIN

 

Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in 
De Fontein

Februari
26 februari            Ds. J.G. Kemperman

Maart
5 maart                  Ds. Alfons van Vliet
8 maart    19.30   Ds. Alfons van Vliet
12 maart                Ds. J.G. Kemperman
19 maart                Mevr. N. Berntsen
26 maart                Ds. Alfons van Vliet

April                      
2 april                      Ds. J.G. Kemperman
9 april                      Ds. Alfons van Vliet 
13 april                    Geen 
14 april 19.30     Ds. J.G. Kemperman 
                                  Goede Vrijdag, Heilg Avondmaal
15 april 19.30     Ds. Alfons van Vliet
16 april                   Ds. J.G. Kemperman 
                                  Pasen
23 april                    Ds. J.G. Kemperman
30 april                   Ds. Alfons van Vliet
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