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Van de redactie

Het is al weer november, we zijn gewend aan de wintertijd en nog even
dan begint Advent. Maar voor het zo ver is, hebt u de vijfde editie van het
magazine van De Fontein in handen. Hij staat weer vol informatie, en
bovendien met maar liefst twee persoonlijke interviews. 

Verder een verslag van een avond over kinderen en armoede, die in De
Fontein werd gehouden, de meditatie en natuurlijk de lijst met mensen
die jarig zijn, of een huwelijksjubileum vieren.

Ook alvast een aankondiging van iets nieuws, al duurt het nog even
voor het zover is: de Kerstkuier. Dat wordt vast iets heel bijzonders.

De redactie wenst u veel leesplezier met deze editie van het maga-
zine!
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“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde.”
1 Korintiërs 13:13 (NBV)

Een boekje
In de jaren 90 (1994) schreef Gerben Heitink - emeritus
hoogleraar  praktische theologie - het boekje Tussen
zeggen en zwijgen, Grondwoorden in het pastorale ge-
sprek. Onlangs pakte ik dit boekje uit de boekenkast. Ik
las dat de schrijver dit onderwerp behandelt aan de hand
van de grondwoorden die apostel Paulus noemt: geloof,
hoop en liefde, met daaraan toegevoegd het vierde
woord ervaring.
De schrijver werkt deze grondwoorden verder uit. Ge-
loof hangt samen met de twijfel en de angst van een
mens, maar geeft ook aanzetten voor vernieuwing.
Hoop heeft te maken met lijden en troost, en zoekt naar
de zin van alles. Liefde brengt de schrijver in verband
met eenzaamheid. Daarbij is fijngevoeligheid nodig,
met als doel de vrijheid. Tot slot komt de ervaring met
als trefwoorden: God, gebed en kerk.
Het is al met al een boeiend boekje geworden. Misschien
is het antiquarisch nog wel te verkrijgen. Op de achter-
flap staat vermeld dat het een handreiking is voor het
geloofsgesprek in de gemeente. En dan volgt - op die-
zelfde achterflap - de volgende toelichting.

Verlegenheid
Binnen een cultuur waarin het christelijk geloof lijkt te
verschrompelen, gaat de schrijver een gesprek aan met
pastoraal werkenden, die op hun beurt gesprekspart-
ners zijn van mensen in uiteenlopende situaties en om-
standigheden. 
In zulke gesprekken gaat het heel vaak om `laatste vra-
gen’ van geloof en leven. Juist dan treedt een onzegbare
verlegenheid op. De grote woorden zijn velen ontvallen.
Maar als het er echt op aan komt, zal er toch `iets’ ge-
zegd moeten worden. Wat dan? En hoe? Die vragen
staan in dit boek centraal.
De titel `Tussen zeggen en zwijgen’ typeert het geloofs-
gesprek binnen de moderne cultuur. Haperend en tas-
tend en met de nodige twijfels zijn mensen op zoek naar
wat `meer’ is dan zijzelf, noem het `God’. 
In het moderne pastoraat zullen gemeenteleden en pas-
torale werk(st)ers gesprekspartners moeten worden van
deze vragende mens, die ook in henzelf schuilgaat. In
dit gesprek zullen de grondwoorden van het christelijk
geloof op nieuwe wijze vertolkt moeten worden. Hier-
aan wil dit boek een bijdrage leveren.
Tot zover de achterflap van het boekje.

Praten
Weet u waarom ik in deze meditatie een boekbespre-
king opneem? Omdat er volgens mij heel vaak op allerlei
plaatsen erg veel gesproken/gepraat wordt zonder dat

er nog sprake is van enige voedzame diepgang. Kreten,
stellingen, stoere uitspraken. Maar die lijken soms op
nogal niet-pastorale manieren die mensen eerder ver-
warren dan dat ze hun geloof en hoop en liefde voeden.
Fijngevoeligheid is daarom noodzakelijk. En een zekere
kennis van de basiswoorden die we in de kerk/gemeente
hanteren.
Het gezegde luidt: spreken is zilver, zwijgen is goud. Dat
betekent niet dat er niets gezegd mag worden. Maar
weeg je woorden op een weegschaal. En wie onzin uit-
kraamt, kan beter z’n mond maar dicht houden. Dan is
zwijgen beter en waardevol als goud. We zouden onszelf
kunnen afvragen: bouw ik - door wat ik zeg - de ander
op in zijn/haar geloof, hoop en liefde?
Laten we daar - in de komende Adventstijd - maar eens
goed over nadenken!

Ds. Hans Kemperman

MEDITATIE
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Er gebeurt van alles in De Fontein. En regelmatig komen er interessante
dingen voorbij in Leeuwarden en omgeving die van belang kunnen zijn voor
lezers van het Fontein-magazine. 

Mededelingen, ideeën, activiteiten
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IMPACT Netwerk borrel ook in 
Leeuwarden!
IMPACT Netwerk biedt via maandelijkse

borrels, landelijke congressen en sympo-
sia de mogelijkheid om christelijke Young
Professionals (twintigers/dertigers &
HBO-WO) elkaar te laten ontmoeten en te
inspireren. 
Zo is IMPACT Netwerk Leeuwarden een
open netwerk van christelijke Young Pro-
fessionals (twintigers/dertigers & HBO-
WO) die wonen en/of werken in Leeuwar-
den of omgeving. Via FB of per e-mail kun
je op de hoogte worden gehouden van de
IMPACT-activiteiten in Leeuwarden en de
landelijke IMPACT activiteiten. 
In Leeuwarden zullen we elke laatste vrij-
dag van de maand borrelen in de Irish Pub,
Paddy O'Ryan, vanaf 20:30.  

Wil je via de e-mail op de hoogte worden
gehouden? Stuur dan een e-mail naar im-
pactleeuwarden@impactnetwerk.nl.
Wil je via Facebook op de hoogte worden
gehouden? Meld je dan aan voor de Face-
book groep IMPACT Leeuwarden.
Op 25 november is de eerstvolgende
borrel. Welkom!

Op kerstavond 24 december: 
Kerstkuier!
Dit jaar zullen we het kerstfeest op een
hele bijzondere manier met elkaar gaan
vieren. Op zaterdagavond 24 december
wordt een kerstkuier in de wijk van De
Fontein gehouden. Het thema is ‘Op weg
naar Bethlehem’. De kerstkuier komt in de
plaats van de traditionele kerstnacht-
dienst.
Deze sfeervolle kerstkuier vertelt het
kerstverhaal aan de hand van levende
voorstellingen van mensen uit de kerk. De
wandeling zal ongeveer een uur duren.
Het wordt een prachtig geheel van wan-
delen, kijken, ervaren en luisteren.
Nadere informatie volgt, maar houdt u
kerstavond alvast vrij om mee te wande-
len naar Bethlehem!

De voorbereidingscommissie

De Fontein in WIBO
De Fontein wil graag iets betekenen voor
de wijk waarin het kerkgebouw staat.
Maar daarvoor moet de wijk ons wel eerst
kennen. Daarom staat er in het vervolg in
elke editie van WIBO, de wijkkrant voor de

wijk Oldegalileën en de Bloemenbuurt,
een artikel van De Fontein.

Op weg naar een fusie
De Algemene Kerkenraad heeft in zijn ver-
gadering op 17 oktober de concepttekst
vastgesteld van een Plaatselijke Regeling.
Deze ‘Plaatselijke Regeling ten behoeve
van het leven en werken van de Protes-
tantse Gemeente met vijf wijkgemeenten
te Leeuwarden’ wordt van kracht wanneer
de fusie tussen Gereformeerde Kerk van
Leeuwarden en de Hervormde Gemeente
te Leeuwarden een feit is. Die fusie vindt
plaats per 1 januari aanstaande.
Wie de tekst van de Regeling graag zelf wil
lezen, kan hem aanvragen bij het Kerkelijk
Bureau. 
Dit kan per e-mail: info@kerkelijkburo.nl
of door hem op te halen tijdens de ope-
ningstijden van dinsdag t/m vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur.

Het moderamen van 
de Algemene Kerkenraad

Schoenendozenactie
Een schoenendoos met cadeautjes erin voor kinderen die van hun
leven nog nooit een cadeau hebben gekregen. Dat wordt feest. 
Op zondag 6 november waren er al heel veel prachtig versierde
schoenendozen binnen.

Lunch 6 november
Wat een overheerlijke lunch was er weer voorbereidt. Gemeente-
leden hadden weer van alles meegenomen. 
Bedankt!
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Maar wat moet er allemaal gebeuren
om de dienst voor zover het de beamer
betreft goed te laten verlopen? En wie
zijn de mensen achter de beamer? 

Voor de beamer van De Fontein wordt
gebruik gemaakt van een multimediaal
presentatieprogramma, oftewel OPS
Pro. Met dit programma kunnen wij op
een eenvoudige manier de teksten van
liederen op de beamer projecteren, en
PowerPoint-presentaties en videoclips
laten zien. 
In het OPS Pro-pakket zit de volledige
serie Opwekkingsliederen, Opwekking
voor Kids en life@opwekking. Daar-
naast zijn de muziekbundels van Timo-
theüs, de bundels van Johannes de
Heer en de Unie van Baptisten opgeno-
men. Zelf hebben wij hier nog de ge-
zangen, de psalmen, het Evangelisch
Liedbundel en het Nieuwe Liedboek aan
toegevoegd (via LiedboekOnline). 
Hoe gaat het in zijn werk? Ten eerste
kunnen wij (de beameristen) het pro-
gramma op afstand bedienen. We doen
thuis de voorbereidingen voor de af-
speellijst (de playlist) voor de komende

zondag. We hoeven hiervoor dus niet in
het kerkgebouw zelf te zijn. Vervolgens
krijgen wij via e-mail (beamer@defon-
tein058.nl) de liturgie toegezonden van
de voorganger. Vaak worden liederen
gebruikt uit het Nieuwe Liedboek, psal-
men, gezangen of het Evangelische
Liedbundel. 

Zoekfunctie
Via de zoekfunctie (1) kunnen die wor-
den opgeroepen voor de samen te stel-
len playlist (2). Is het geen bestaand lied
uit het pakket dan kunnen we een
nieuwe lied aanmaken via de Song-edi-
tor. Dit geldt ook voor de bijbelteksten.
Die staan niet in het systeem en wor-
den elke keer via bijbelonline.nl ge-
download en opnieuw geplaatst. Zo
kunnen we ook via LiedboekOnline.nl
diverse liederen downloaden en in het
systeem plaatsen. 
Daarnaast is het ook mogelijk om mu-
zieknoten te downloaden met de bijbe-
horende teksten. Als alle liederen van
de liturgie geplaatst zijn in de playlist,
wordt die verder aangevuld met de
agenda (welkom in De Fontein e.d.),

met diverse filmpjes, de PowerPoint-
presentaties en eventuele afbeeldin-
gen, en oproepen die tijdens de collecte
getoond worden.
Alles dat wordt aangeleverd voor de
beamer moet wel bepaalde formaten
hebben voordat het kan worden gepro-
jecteerd. Indien nodig, zetten de be-
ameristen alles om naar het juiste for-
maat. Als de Playlist helemaal klaar is,
kan de dienst beginnen. 
Wilt u ook iets laten zien op de beamer,
dan kunt u dit verzoek mailen naar be-
amer@defontein058.nl. 
Wilt u meer informatie dan kunt u con-
tact opnemen met één van de beame-
risten of een mail sturen naar: 
beamer@defontein058.nl 
Wij zijn ook op zoek naar beameristen.
Lijkt dit je leuk om te doen, kom dan
gerust eens naast ons zitten, dan zie je
hoe het in zijn werking gaat. 

Christina Dekker

De beameristen van De Fontein

Op dit moment zijn er zeven men-
sen die de beamer bedienen: 
Christiaan Wolters, Dick Dekker,
Ruben Muller, Bert Dekker, Douwe
Tromp, Christina Dekker en Jolanda
Postma.

... en wie weet vul jij dit lijstje aan?

3
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In nevenstaand schermafbeelding
wordt getoond hoe een beamerscherm
er tijdens de dienst eruit ziet.
1.  Zoekfunctie: Hier kan gezocht worden

naar liederen in de geselecteerde bun-
dels. 

2. Playlist: onderdeel voor het samenstel-
len van een playlist met liederen en
diverse andere media. 

3.  Voorbeeldvenster: een verkleinde weer-
gave van het Projectiescherm. 

4.  Bedienpaneel beamer: de knoppen die
gebruikt worden tijdens presenteren. 

5.  Twee presentatiekolommen voor het
klaarzetten van de te projecteren
liederen of andere media.

Vroeger nam iedereen een Liedboek mee naar de kerk, je kon niet zon-
der. Nu kunnen we niet meer zonder de beamer. Een presentatie op de
beamer is echter niet zomaar klaar voor gebruik, daarvoor moet van
alles gebeuren.
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De diaconie: wie, wat en hoeveel
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13 november: Kerk in Actie Binnen-
lands Diaconaat. Warmte en steun
voor wie tussen wal en schip raken.
Midden in Lelystad runnen enthousiaste
vrijwilligers het inloopcentrum Water-
wijk. Wie wil loopt er binnen voor een
kopje koffie, een praatje, een warme
maaltijd of naailes. Het inloophuis is één
van de diaconale activiteiten van het In-
terkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO).
Binnen IDO zetten driehonderd vrijwil-
ligers zich in voor mensen die eenzaam
zijn, gebrek hebben, tussen wal en schip
vallen, lijden aan een verslaving of kam-
pen met schulden. Met een helpende
hand en luisterend oor bieden de vrijwil-
ligers hen warmte, steun en perspectief.

20 november: INLIA
INLIA, het Internationaal Netwerk van
Lokale Initiatieven ten behoeve van
Asielzoekers, is een organisatie die zich
inzet voor het bieden van hulp aan asiel-
zoekers in nood. Veel kerken en geloofs-
gemeenschappen hebben zich verbon-
den aan de uitgangspunten van het
Charter van Groningen (1988). Door on-
dertekening van het Charter geven zij
aan dat zij partij kiezen voor vluchtelin-
gen en asielzoekers in nood en elkaar
steun en solidariteit beloven bij het bie-
den van hulp en zo nodig opvang in
noodsituaties.

27 november: 
ZWO project Geloven in Verzoening.
Steun het werk van ds. Inge Landman in
Colombia.

4 december: PKN Pastoraat. Toerus-
ting van vrijwilligers in pastoraat.
De kern van pastoraat is er te kunnen
zijn voor mensen. Nu steeds minder
mensen deel uitmaken van een kerke-
lijke gemeente, wordt gezocht naar
nieuwe vormen van pastoraat bijvoor-
beeld buiten het kerkgebouw en doel-
groepgericht. Mensen die zich inzetten
voor het pastoraat rust de Protestantse
Kerk toe via trainingen, handreikingen
en via de jaarlijkse Landelijke Pastorale
Dag waar deelnemers tal van workshops
kunnen volgen.

11 december: 
ZWO project Geloven in Verzoening
Steun het werk van ds. Inge Landman in
Colombia.

18 december: 
Jeugdwerk in eigen gemeente

Waar besteedt de diaconie het geld dat de kerkleden bijeen brengen met de
tweede collecte aan? Hier vindt u de bestemmingen op datum, mét uitleg. 

Opbrengsten collecten september

1-sep          Het Nieuwe Hoek Avondmaalscollecte  
                     Aanloophuis                                                        € 34,00
4-sep          Diaconie en kerk                                                € 167,95
                     PKN/Missionair Werk                                      € 147,35
9-sep          Huwelijksdienst                                                 € 179,89
11-sep        Diaconie en kerk                                                € 158,37
                     JOP/Jeugdwerk PKN                                       € 117,72
18-sep       Diaconie en kerk                                                € 180,65
                     PKN/Vredeswerk                                               € 148,05
25-sep        Avondmaalscollecte Aanloophuis             € 335,35

Ds. Inge Landman (derde van rechts) werkt in Colombia.
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Gemiddeld één op de negen kin-
deren in Nederland groeit op in ar-
moede. In Leeuwarden gaat het
zelfs om één op de zes kinderen. 

Dat is een onrecht dat ervoor zorgt dat
kinderen buiten worden gesloten, niet
volledig mee kunnen doen en beperkt
worden in hun ontwikkeling. Hoe kerken
daarmee kunnen omgaan, stond 7 okto-
ber centraal tijdens de conferentie Ar-
moede en kinderen, georganiseerd door
Platform de Arme Kant van Fryslân.
Voor Harry van der Molen, CDA-wethou-
der en verantwoordelijk voor armoede-
beleid en jeugdwerkloosheid, is het pri-
oriteit nummer één dat ieder kind mee
kan doen. De gemeente heeft daarom
veel geld beschikbaar gesteld voor ar-
moedebestrijding. Er is bijvoorbeeld het
kindpakket dat kinderen binnen de ge-
meente Leeuwarden de mogelijkheid
geeft om mee te doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Maar de ge-
meente kan het niet alleen. Armoede is
immers een maatschappelijk probleem
en samenwerking is hard nodig tussen
overheid, onderwijs, maatschappelijke
organisaties en de kerken. Het Diaconaal
Platform Leeuwarden, waarin diaco-
nieën vanuit de verschillende kerken in
de stad samenwerken, is de gespreks-
partner naar de burgerlijke gemeente en
organisaties op het gebied van sociale-
en maatschappelijke zorg.

Spel
Tijdens verschillende workshops werd
het thema armoede en kinderen verder
uitgewerkt. Gabriëlle van der Veer van
Solidair Friesland heeft een spel ge-
maakt voor basisscholen, waarin het
thema armoede op een heel praktische
en creatieve manier bespreekbaar wordt
gemaakt voor basisschoolleerlingen. 
In de workhop werd het spel gespeeld en
ontstonden al snel gesprekken over wat
armoede met een kind doet. In de work-
shop van Meta Floor van Kerk in Actie
werd de vraag gesteld hoe je als kerk ar-
moede op het spoor komt en hulp kunt
bieden. Vooral omdat mensen uit
schaamte hun problemen vaak zo lang
mogelijk verborgen willen houden voor
hun omgeving. In de kerk is het de taak
van de diaconie om te helpen waar geen
helper is. Een mogelijkheid om hulp te

bieden is bijvoorbeeld directe financiële
steun te geven, vaak ‘stille hulp’ ge-
noemd. Een diaconie kan ook zelf acties
op touw zetten zoals steun aan de voed-
selbank, een kerstpakkettenactie,
schuldhulp verlenen of een kledingbank
starten. 
Ook belangrijk is het om mensen weg-
wijs te maken in het woud van bestaande
regelingen en hen te helpen bij het invul-
len van formulieren. Vertrouwen opbou-
wen en samen oplopen zijn daarbij vaak
belangrijker dan een daadwerkelijke
hulprelatie.

Armoedeonderzoek
De workshop van Karin van den Broeke,
preses van PKN, sluit hierop aan. Gecon-
stateerd wordt dat de meeste armen niet
in de kerk te vinden zijn en dat het dus
belangrijk is aan te sluiten bij bestaande
organisaties en initiatieven die de armen
wel kennen. Bijvoorbeeld door het eer-
der genoemde kindpakket te steunen,
contact te leggen met scholen of aan te
sluiten bij het sociale wijkteam. 
Een andere taak van diaconieën is het
wijzen van de overheden op hun verant-
woordelijkheid om zo pleitbezorger zijn
van degenen die onrecht aangedaan
wordt. 
Daarbij kan gebruik worden gemaakt
van het jaarlijkse Armoedeonderzoek
van Kerk in Actie. Daaruit blijkt dat men-
sen steeds vaker een beroep doen op

kerken omdat de overheid niet vol-
doende garanties biedt op het voorko-
men van armoede. 
Ook de diaconie van De Fontein is zich
bewust van de armoedeproblematiek in
de stad en waar nodig biedt zij steun aan
diegenen die dat nodig hebben. Maar
ook de wijkdiaconie kan het niet alleen.
Wanneer u als gemeentelid armoede sig-
naleert, kunt u één van de diakenen
daarop attenderen. Onder geheimhou-
ding zal de diaken dan samen met de-
gene die hulp behoeft naar een oplossing
zoeken. Daarnaast wordt al het één en
ander gedaan via het Diaconaal Platform
Leeuwarden. 
Armoede onder kinderen is een grote
uitdaging, vooral omdat er geen makke-
lijke oplossingen zijn. Duidelijk is dat sa-
menwerking daarbij belangrijk is. Niet al-
leen door de overheid, diaconieën en
organisaties, maar ook steun en hulp van
ieder die armoede als onrecht ziet is
nodig. Het bespreekbaar maken van ar-
moede en het wegnemen van het gevoel
van schaamte of eigen schuld is daarin
een eerste stap. 

Irene de Vries en Caroline Doelman

Armoede en kinderen
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Henny de Jong voelde zich al een hele tijd niet goed. Tot in
augustus vorig jaar bleek dat Henny longkanker had, hoe-
wel een tijdlang werd gedacht dat het een uitzaaiing was
van de darmkanker die ze zestien jaar geleden had gehad.
Nu het toch longkanker blijkt te zijn, staan er opnieuw voor
een half jaar chemokuren gepland. Wat doet de weten-
schap dat je zo ziek bent met je geloof in God? En waar bid
je voor?

“Volgende week beginnen de chemokuren weer. Ik heb nog
een week om een beetje sterker te worden. Maar ik voel me
nu tot heel weinig in staat. Vijf weken geleden ging het nog
redelijk goed, ik knapte wat op nadat ik longontsteking had
gehad. Maar de ziekte van ons kleinkind Tobias en de zorgen
daarover hebben veel van me gevergd.
Ik probeer alles in Gods hand te leggen. Ik kan mezelf immers
niet omhoog tillen. Ik weet natuurlijk dat het misschien wel
niet goed zal gaan, maar ik geef het toch in Gods handen, al
gaat dat met vallen en opstaan. Hij is te vertrouwen….zeker
weten!
Ik heb het gevoel dat mijn gezin en ik veel beproevingen moe-
ten ondergaan. Er is het afgelopen jaar zoveel in mijn leven
gebeurd. Mijn enige broer overleed op een afschuwelijke ma-
nier, onze schoonzoon Pieter werd heel ernstig ziek, en klein-
kind Tobias ook. Ik heb aan God gevraagd of het nog niet ge-
noeg was, maar daar kwam geen antwoord op. 
Ik probeer per dag te leven met God, aan Zijn trouwe Vader-
hand. Maar dat is een kunst, en die beheers ik niet altijd. En
hoef ik gelukkig ook niet te beheersen, God wil het mij geven.
Hij doet het in mij, als ik mij aan Hem overgeef. Soms maken
kleine dingen me verdrietig. Ik kan het huis nu met kerst niet
mooi inrichten, en daar had ik altijd zo’n plezier aan. Maar dan
maar niet.” 

Genezen
“Of ik nog kan genezen, houd ik open. Daarom wil ik ook geen
prognoses horen van de artsen. Wat heb ik daar aan? Ik sterf
op Gods tijd. Ik bid dat zijn wil mag geschieden, al was het niet
makkelijk zo ver te komen. Ik kon het eerst alleen per dag zeg-
gen en soms nog...... 
Ik geloof zeker dat God kan genezen. Maar als hij dat doet
gaat het om Zijn eer. Ik zou heel graag willen dat de Heer me
kan gebruiken na deze ziekte. Dat is mijn grootste verlangen.
Natuurlijk zou ik graag bij mijn man, kinderen en kleinkinde-
ren willen blijven. Dat is evenzo een groot verlangen. En dat
verlangen is zeker ook bekend bij de Heer. Eigenlijk zie ik vol
verwachting uit naar wat de Heer in mijn leven gaat doen. Ik
wil zo de grootheid van onze God laten horen, daar strek ik
me naar uit, en dat mogen we allemaal doen. Hij verdient het.
Hij is zo Goed en zo Groot. Daardoor verwacht ik ook Grote

Dingen, hoe het ook
komt.
Ik ben ervan over-
tuigd dat God kan
genezen als we hem
daarom bidden. Ik
zou graag willen dat
daar meer aandacht
voor is in onze ker-
ken. De Heer doet
het lang niet altijd,
maar het gebeurt
wel!
Ik las deze week
een verhaal in de
Eva over een jon-
getje met epilep-
sie. Hij ging met
zijn ouders naar
Opwekking en
hij wilde graag
voor zich laten
bidden. Dat ge-
beurde, hoewel
zijn moeder het
geen goed idee
vond omdat zij
bang was dat
haar zoontje
teleurgesteld
zou worden.
‘Ik ben beter’,
meldde hij
toen ze terugliepen.
Maar zijn moeder bleef hem zijn medicijnen gewoon geven
tot hij last kreeg van de medicatie, een soort medicijnvergif-
tiging. Toen bleek dat hij geen epilepsie meer had. Deze men-
sen konden jammer genoeg hun verhaal niet kwijt in de kerk
waarvan ze lid waren. Maar het artikel maakte ook duidelijk
dat lang niet iedereen geneest. De moeder van de jongen was
ook ziek, en dat is ze nog steeds.”

Dankbaar
“Eens in de 14 dagen op maandagmiddag komt een groepje
mensen bij mij uit onze kerk en andere kerken bij ons om ge-
zamenlijk te bidden voor mijn en onze situatie… dat is heel in-
tens en zo bijzonder! We hebben een Grote God, en ik mag al
mijn wensen bij hem neerleggen. Ik weet zeker dat hij naar
mij luistert, al doet hij niet altijd wat ik graag wil. En ik vind
het fijn dat er veel mensen voor mij bidden. Dat doet mij zo
goed. 

Ik weet dat veel mensen zich afvragen of bidden wel helpt.
Maar God bewaart al je gebeden, en misschien doet hij er pas
iets mee als je zelfs al bent overleden, bijvoorbeeld als je bidt
voor je kinderen die niet meer in hem geloven. 
Ik ben zo dankbaar voor alle bidders! Als ik in de put zit, kan

‘Ik wil zo graag de grootheid 
van onze God laten horen, 
daar strek ik me naar uit’

Henny de Jong: ‘We hebben een Grote God,                
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ik niet bidden, dan
heb ik er geen ge-
voel bij. Tijdens de
chemo weet ik mij
vaak geen raad met
mijn lichaam. Maar ik
weet op zo’n mo-
ment dat anderen
voor mij bidden, dat
het dóórgaat. Niet al-
leen gebed om gene-
zing, hoor, ook om
kracht, kracht om dicht
bij God te blijven en
kracht om te aanvaar-
den.”

“Ik denk dat we God te-
kort doen als we meteen
accepteren dat we dood-
gaan als de artsen dat
zeggen. Ik heb eerder
kanker gehad. Toen is het
gebeurd dat een vriendin
me belde op een moment
dat ik in pure doodsangst
zat. Ze had een heel bij-
zondere droom gehad dat
ik beter zou worden en ze
wist zeker dat dat een
boodschap was van God.
Toen ik dat vertelde aan
Hero nam hij meteen het
voortouw en heeft God ge-
dankt, hier aan tafel. 

Diezelfde vriendin van toen is in juni gestorven. Toen ik net
ziek was, wilde ik Psalm 139 lezen maar mijn oog viel op de
laatste verzen van Psalm 138. Ik ken ze uit mijn hoofd: 

‘Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, 
behoudt Gij mij in het leven; 
tegen de toorn van mijn vijanden 
strekt Gij uw hand uit, 
en uw rechterhand verlost mij. 
De Here zal het voor mij voleindigen. 
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
Laat niet varen de werken van uw handen.’

Op de kalender die ik van mijn vriendin kreeg, staan deze
maand precies deze woorden. ‘Toevallig’ las ik het, ik had het
kalendertje maanden niet in handen gehad. Is dat niet bijzon-
der?

Lieve mensen ik denk veel aan jullie en hou van jullie!!!”

‘Ik heb drie dozen 

vol kaarten en brieven 

gekregen, en zoveel bloemen. 

Soms staat er bij een afgegeven 

bloemetje geen afzender 

(zoals op 19 augustus), 

dan kan ik de gever niet bedanken. 

Daarom bij dezen!’

Wat wel, en wat niet?
‘Ik wil wel iets doen, maar ik weet niet wat.’ En dat is ook lastig, want iedereen is anders. 
Maar er zijn wel een paar algemene dingen te zeggen, daarom staan hier een paar tips.

Wel doen:

• Een kaartje sturen
• Een bloemetje brengen
• Even aanwippen, gezellig, want het leven gaat aan je

voorbij

Niet doen:

• Ga er niet vanuit dat ik wel zal sterven, want dat weet
je niet

• Geef liever geen medische adviezen, hoe goed bedoeld
ook

                 en ik mag alles bij hem neerleggen’
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Verjaardagen ouderen, de kroonjaren 70, 75, 80, 85 en iedereen ouder dan 90 jaar 

November
7 nov. Dhr. P. Talsma Pinkstraat 15 8921 PT 80 jaar 
17 nov. Dhr. K. van der Hoek Hoeksterpad 16 8911 JW 85 jaar 
17 nov. Mevr. Brouwer – Visser Bijenhofstraat 30 8922 EB 80 jaar 
20 nov. Dhr. J. Jager Bleekhof 145 8921 ME 75 jaar
23 nov. Mevr. G. Koster Dragoonsplein 69 8923 AE 75 jaar 
25 nov. Mevr. A.Schootstra - Ferwerda Europaplein 19 8915 CL 85 jaar 

December
7 dec. Mevr. T.J. Spaanstra Goudsbloemstraat 15 8922 GV 70 jaar 
8 dec. Mevr. A.S. Beijert – de Haan Spanjaardslaan  164 b 8916 AC 85 jaar 
11 dec. Mevr. N.J. Heins – Dijkstra Van Roonhuysestraat 10 8921 VZ 70 jaar 
17 dec. Dhr. H.J. van der Schaar Taco van der Veenplein 27 8923 EM 75 jaar 
17 dec. Mevr. G. de Graaf – Zwering Lieuwenburg 2  b 8925 CK 92 jaar 
22 dec. Dhr. D. Dijkstra Willem Sprengerstraat 41 8922 BR 75 jaar 
22 dec. Mevr. F. Tadema – Kleistra Molenstraat 2 8913 BC 80 jaar 

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

November
26 nov. Hidde Simon Hazenberg Azaleastraat 97 8922 GK 11 jaar
28 nov. Irene Margaretha de Haan Bildsestraat 60 8913 EJ 4 jaar

December
3 dec Floris de Vries Transvaalstraat 65 8917 CH 7 jaar 
5 dec. Siemen Wytse van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 7 jaar 
6 dec. Froukje Janke de Vries Tjerk Hiddesstr. 18 8921 NP 4 jaar 

Huwelijksjubilea

20 november                35 jaar Dhr. M. Hooijenga en Mevr. T. Hooijenga – Postma , 
                           Ramstraat 32 , 8921 PZ  Leeuwarden 

29 november               25 jaar Dhr. M.R. Wijngaarde en Mevr. C. Wijngaarde –Boering
                           Zenegroen 223, 8935 KJ  Leeuwarden 

2 december                  40 jaar Dhr. G. Eekhof en mevr. A. Eekhof  - Wijbenga
                           Cambuursterpad 86, 8921 LT  Leeuwarden 

1 december                  50 jaar Dhr. G.C. van der Burgh en Mevr. R.A.J. van der Burgh – Franken
                           Tonslagerij 1 , 8922 AH  Leeuwarden 

19 december                60 jaar Dhr. S. Grond en Mevr. A. Grond – van der Wal 
                           Eestraat 31 8922 JB  Leeuwarden 

24 december                35 jaar Dhr. F.D. Rienstra en Mevr. A. Rienstra – Postuma
                           Resedastraat  7 , 8922 GP  Leeuwarden 

Verjaardagen & jubilea
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Waar en wanneer ben je geboren?
“In het ouderlijk huis in Den Haag op 27 mei 1951, als tweede
in de rij van drie, een oudere zus en een jongere broer. Mijn ou-
ders waren lid van de Nederlands Hervormde Kerk, maar gin-
gen niet regelmatig naar de kerk. Kort na mijn geboorte zijn
mijn ouders gescheiden. Na haar scheiding werd moeder lid
van de Vrije Evangelische Gemeente en was actief in het ker-
kenwerk. Als meisje ging ik met haar naar de kerk en ervoer
blijmoedigheid in het geloof. Moeder is hertrouwd en kreeg
nog twee kinderen. In Den Haag ging ik naar een christelijke
basisschool en de huishoudschool.” 

Wat wil je kwijt over je christelijke opvoeding?
“Mijn moeder was een gelovige vrouw, een voorbeeld voor
ons. Als puber kwam de kerk wel wat op de achtergrond, hoe-
wel er wel een verlangen naar God bleef. Ik wist niet zo goed
hoe ik met mijn geloof om moest gaan, was een serieus meisje
en dacht veel na over de zin van het leven. Deze levenshouding
werd niet altijd door mijn vriendinnen begrepen, waardoor ik
me wel eens wat alleen voelde. Met mijn moeder kon ik hier
heel goed over praten. Toen ik mijn man ontmoette, die niet
gelovig was, raakte het geloof nog meer op de achtergrond en
ontdekte dat ik niet altijd zo zwaar moest denken. Rond mijn
19de koos ik op een nette manier voor de wereld.” 

Einde schooltijd en toen …?
“Ik kon als ponstypiste bij Shell aan de slag, eenvoudig werk.
Ik wilde dit niet altijd doen en volgde ’s avonds cursussen, zoals
steno, handelscorrespondentie, ik haalde het havodiploma en
werd secretaresse. Eerst bij de NBM en daarna bij de Voogd-
ijvereniging Kinderzorg. In 1972 trouwde ik. Studeren in de
avonduren ging door en mijn man volgde de avondopleiding
MTS-Werktuigbouw, dus een groot deel van de avond was het
stil. Na het MTS-diploma wilde hij verder voor het HTS-di-
ploma. We besloten dat ik kostwinner zou worden, zodat hij de
dagopleiding van de HTS kon volgen. Hij student en ik werken;
die verschillende levensstijlen heeft ons uiteindelijk uit elkaar
gedreven. Na behalen van het HTS-diploma ontmoette mijn
man een ander met wie hij verder wilde en ik werd bedankt
voor mijn opoffering. Ik viel in een diep zwart gat; 28 jaar oud
en weer alleen, met gedachten als: ‘waar gaat het eigenlijk om
in het leven’ en ‘waar kun je je aan vasthouden?’ Was er een
scheiding nodig om God weer te vinden? De zoektocht naar
God liep via allerlei kerken, protestants, Rooms-katholiek, het
Leger des Heils, en praten met dominees. Uiteindelijk kwam
ik in een kleine hervormde kerk terecht. Daar voelde ik mij
thuis en deed in 1983 belijdenis, ik werd ouderling en was actief
in kerkelijk werk. Hier maakte ik mijn eerste welbewuste stap
terug naar God, die eigenlijk liefdevol op mij wachtte, althans
zo voelde ik dat.” 

Opnieuw getrouwd?
“Al enige jaren kende ik Jeroen Berntsen, maar in 1985 sloeg
de vonk over. Jeroen komt uit een warm katholiek gezin met
gelovige ouders. Jeroen had echter niet veel meer met het ge-
loof en dat bleef zo. Na mijn scheiding was ik de parttime op-
leiding maatschappelijk werk begonnen en werkte ik bij de So-
ciale Dienst in Den Haag. In die tijd werd het serieuzer met

Jeroen en toen hij een baan bij de NUON in Leeuwarden kreeg,
zijn we in ‘mijn kerkje’ getrouwd en naar Leeuwarden verhuisd.
We kregen twee kinderen, Martijn (1986) en Jolien (1988).”

Ben je weer gaan werken?
“Nee, ik bleef lekker thuis, werd lid van De Schakel en na enige
tijd ouderling in die kerk. In 1992 begon ik met de vierjarige
theologische HBO-opleiding tweedegraads leraar Theologie
en Pastorale vorming. Ik werd lid van de Vrije Evangelische Ge-
meente. Na het behalen van mijn diploma kreeg ik daar preek-
bevoegdheid, en in de PKN. In 1996 ging ik verder voor de
eerstegraads opleiding, gevolgd door een jaar theologie aan
de PThU Kampen. Hier kreeg ik het gevoel dat al die kennis mij
niet dichter bij God bracht. Tijdens een bezoek aan een Pink-
stergemeente hoorde ik iets dat ik gedurende mijn hele theo-
logische opleiding nooit had gehoord. Daar ging het over ken-
nis vergaren, niet over bewust geloven. Rond mijn vijftigste
kwam het kantelmoment en heb ik Christus leren kennen, heb
mijn hart aan Hem gegeven en voelde mij herboren, alles werd
anders.”

Hierna toch weer gaan werken?
“Ja, in 2001 werd ik docent Levensbeschouwing bij de Friese
Poort, mooi werk. Soms kreeg ik het verwijt dat ik mijn leerlin-
gen probeerde te bekeren. In december hoop ik met pensioen
te gaan, dat betekent niet dat ik stop met werken.” 

Hoe vul je je vrije tijd in?
“Ik preek ongeveer 25 keer per jaar in dePKN-kerken, houd af
en toe een lezing en leid een Alpha-groep. Lees graag christe-
lijke boeken, luister naar klassieke muziek, ga met mijn twee
teckels op stap en met Jeroen mee naar festivals van oldtimers.
Wij hebben o.a. een Citroën camper, en Jeroen is voorzitter van
Citroën HY Team Holland.” 

Wil je nog iets aan het interview toevoegen?
“Dat ik het waardeer dat er in De Fontein recht gedaan wordt
aan ieders geloofsbeleving.”

Maarten Kuitert

In de schijnwerper: Nelleke Berntsen-Rademaker
Een spontane vrouw die anderen graag vertelt wat Jezus voor hen kan betekenen



Ouderenmiddagen in De Fontein

De Taakgroep Ouderen ziet het als één van haar taken de ou-
deren een beetje van de straat te houden. Om hierin iets voor
hen te kunnen betekenen, hebben ze iets leuks bedacht.

Driemaal per jaar, najaar-kerst-voorjaar (spelmiddag), orga-
niseert de Taakgroep een ouderenmiddag, elke middag an-
ders van opzet, maar erg leuk om mee te maken. Dit gaat
echter niet vanzelf. 

Er gaat een hele voorbereiding aan vooraf, die door de men-
sen van de Taakgroep Ouderen (Reinouw Jellema, Jissy Lol-
kema, Cora Visser, Hinke Wijngaarden en Jan Zeeders) wor-
den verricht. 
Denk daarbij aan: het ver van te voren vastleggen van kerst-
verhaal en koor voor de kerstmiddag; invulling zoeken voor
de najaar- en voorjaarmiddag; het regelen van de meditaties;
het verzorgen van de broodmaaltijd voor kerst- en spelmid-
dag; de kerkzaal voor de diverse activiteiten verbouwen en
daarna weer inrichten als kerkzaal, het informeren van de vrij-
willigers, taken verdelen, enz.  

De ouderen ontvangen een uitnodiging die door de bezoek-
medewerkers worden bezorgd. 
De voorbereiding voor de spelmiddagen, waarvoor ook prijs-
jes uitgezocht en gekocht moeten worden, vraagt extra tijd.
Op de dag zelf zijn de taakgroepleden en enkele vrijwilligers
al om negen uur in de kerk. Tijdens de ouderenmiddagen hel-
pen de zeer gewaardeerde bezoekmedewerkers bij inschen-
ken koffie en thee. Na afloop laten de tevreden ouderen het
opruimen, afwas en weer inrichten kerkzaal graag over aan
hen die zich hiertoe geroepen voelen. 

Voor de mensen van de organisatie is het altijd spannend hoe
de middag zal verlopen. Als de genodigden tevreden vertrek-
ken gaan ook zij een poosje later met een fijn gevoel naar
huis.

Te jong
De ouderen voelen zich natuurlijk allemaal nog jong van hart,
maar toch zijn er onder hen die denken nog te jong te zijn
voor deze middagen en dus niet komen. Tot hen willen de
mensen van de organisatie zeggen: ‘Kom ook, het is erg ge-
zellig; je weet niet half wat je mist’. 

Maarten Kuitert
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Zag je die kinderen vrolijk op blote voeten rondrennen?

… hun ouders kunnen geen slippers voor hen betalen.

Zag je die vrouw met de kleurige tonnen?

… ze is de hele dag bezig met waterhalen.

Zag je dat schattige jongetje op die ezel?

… eigenlijk is hij elke dag al aan het werk.

Zag je dat schattige pasgeboren geitje?

… het werd gedood door de brandende zon.

Zag je dat lieve kleine meisje op de grond zitten?

… ze heeft geen energie om op te staan.

Zag je die kinderen enthousiast met ons spelen?

… ons speelgoed is waarschijnlijk het enige 

dat ze ooit zullen hebben.

Zag je die glimlach van die aardige man?

… hij heeft de afgelopen jaren al twee kinderen verloren.

Zag je die verfrissende regenbui?

… hij spoelde alle vruchtbare grond weg.

Zag je die mensen vrolijk rondhangen bij de waterput?

… ze moeten uren wachten voor ze aan de beurt zijn.

Zag je die velden vol met maïs staan?

… het is de eerste oogst in tijden die wel lijkt te lukken.

Als je echt kijkt, zie je het plaatje achter de eerste aanblik.

Als je echt kijkt, zie je het verhaal achter die vriendelijke groet.

Als je echt kijkt, zie je dat de wereld soms anders is dan hij lijkt.

Als je echt kijkt, zie je waarom helpen zo nodig is.

Zag je die kinderen vrolijk op blote voeten rondrennen?

… hun ouders kunnen geen slippers voor hen betalen.

Zag je die vrouw met de kleurige tonnen?

… ze is de hele dag bezig met waterhalen.

Zag je dat schattige jongetje op die ezel?

… eigenlijk is hij elke dag al aan het werk.

Zag je dat schattige pasgeboren geitje?

… het werd gedood door de brandende zon.

Zag je dat lieve kleine meisje op de grond zitten?

… ze heeft geen energie om op te staan.

Zag je die kinderen enthousiast met ons spelen?

… ons speelgoed is waarschijnlijk het enige 

dat ze ooit zullen hebben.

Zag je die glimlach van die aardige man?

… hij heeft de afgelopen jaren al twee kinderen verloren.

Zag je die verfrissende regenbui?

… hij spoelde alle vruchtbare grond weg.

Zag je die mensen vrolijk rondhangen bij de waterput?

… ze moeten uren wachten voor ze aan de beurt zijn.

Zag je die velden vol met maïs staan?

… het is de eerste oogst in tijden die wel lijkt te lukken.

Als je echt kijkt, zie je het plaatje achter de eerste aanblik.

Als je echt kijkt, zie je het verhaal achter die vriendelijke groet.

Als je echt kijkt, zie je dat de wereld soms anders is dan hij lijkt.

Als je echt kijkt, zie je waarom helpen zo nodig is.

Een eerste blik
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Kerstproject
Thema: Beloofd is beloofd.

Ook dit jaar maakt de kinderneven-
dienst gebruik van het kerstproject van
Vertel het Maar. Het thema is ‘Beloofd
is beloofd’. In Mattheüs 1 is het ge-
slachtsregister van Jezus te vinden. De
geschiedenis van Israël wordt hiermee
in een notendop weergegeven. Gods
volk werd uitverkoren om de Verlosser
van de wereld voort te brengen. Daar-
mee laat Mattheüs op een bijzondere
manier Gods belofte in de geschiedenis
van Zijn volk zien en benadrukt daar-
mee de Zijn trouw. 
Naast de vele namen van mannen
komen in dit geslachtsregister ook vijf
namen van vrouwen voor.

Op de vier adventszondagen zullen we
stilstaan bij hun levensgeschiedenis. Al-
lemaal hebben ze een verhaal dat het
onwaarschijnlijk maakt dat ze in de
stamboom van Jezus staan. In ieder
geval drie van de vijf zijn buitenlandse
vrouwen (Tamar, Rachab, Ruth, mis-
schien ook Batseba) en in verschillende

verhalen komt grove zonde voor
(Tamar, Rachab, Batseba). Het is be-
paald niet een stamboom om jaloers op
te zijn, verre van ideaal. Gelukkig zien
we ook vertrouwen op Gods daden (Ra-
chab verwacht hulp, Ruth bescherming,
Maria Gods goedheid). Zo kunnen we
Jezus een kind van uitzonderlijke moe-
ders noemen, maar bovenal een kind
van Gods belofte.
De projectverbeelding wordt weerge-
geven door een levensboom. De levens-
boom, boom die leven geeft, komt al in
het Oude Testament voor in de hof van
Eden. Maar wij kunnen er niet meer bij.
In het Nieuwe Testament wordt er een
nieuwe levensboom geplant bij men-
sen; Jezus, die gekomen is om nieuw
leven te geven! Hij is de verbindende
schakel tussen hemel en aarde. 
Van de levensboom zie je niet alleen de
stam en takken, maar ook de wortels.
Die laten zien waar het begin van een
boom is. Ze houden de boom staande,
in evenwicht en zorgen dat de boom
kan groeien. In de projectverbeelding
heeft de levensboom een stam met vijf
takken. Die staan voor de vijf vrouwen
uit de verhalen. Daaraan worden in de
loop van het project vijf onderdelen toe-
gevoegd die hun persoonlijke belofte
weerspiegeld. 
Met dit project laten we Gods niet afla-
tende trouw zien en de beloften die Hij
nakomt! Want 'beloofd is beloofd'!

Nieuws van Jesca
Er is weer een brief van Jesca gekomen,
waarin zij wat laat weten over haar
school. Iedere dag loopt zij 2 kilometer
om naar school te gaan. Op school dra-
gen alle kinderen een blauw met wit
schooluniform. Jesca zit nu in de eerste
klas en het leukste op school vindt zij
zingen. Haar favoriete vak is lezen.
Jesca en haar familie bedanken ons voor
de verjaardagsgift en de mooie bloe-
men die we voor haar hebben gemaakt.
Inmiddels is er een kerstkaart naar Jesca
verstuurd. 
De afgelopen maanden is er bij de kin-
dernevendienst minder geld voor Jesca
opgehaald. Gelukkig is er wat reserve
zodat we nog niet in de problemen
komen met de maandelijks bijdrage van
€ 33. Maar het zou fijn zijn als de kinde-
ren aan de collecte voor Jesca denken.    

KINDERNEVENDIENST

LEESROOSTER 
Kindernevendienst
NOVEMBER

13 november 
Het sterven van Jakob (Genesis 49)
20 november 
Jozefs dood (Genesis 50:22-26)

Kerstproject Beloofd is beloofd

27 november
Belofte van een nieuw begin 
Tamar krijgt toch kinderen (Genesis
38, Matteüs 1:3)

DECEMBER

4 december
Belofte van trouw 
Rachab kiest voor God en houdt vol
(Jozua 2, Matteüs 1:5)
11 december 
Belofte van bescherming 
God beschermt Ruth (Ruth, Matteüs
1:5)
18 december 
Belofte van vergeving
God vergeeft David en Batseba en
schenkt hun een zoon (2 Samuël 11,
Matteüs 1:6)
25 december 
Belofte van de Messias
Maria: de langverwachte Redder is
geboren (Lucas 2, Matteüs 1:16)

Tamar
Ruth

Batseba

Maria
Rachab
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JONGERENPAGINA

Attention for You (A4Y)

Activiteitenplanning tieners

- 18 november 2016:          Attention for You 
- 25 november 2016:          Attention for You
- 27 november 2016:           Tienerdienst
- 9 december 2016:             Attention for You
- 11 december 2016:           Tienerdienst
- Zomer 2017:                        reis naar Taizé
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Praten met je leeftijdsgenoten over de Bijbel, het geloof of praktische toepas-
singen van het geloof. Voor tieners en jongeren is dit erg belangrijk. 
Hoe kijk jij ergens tegenaan? Durf je met de ander hierover in discussie te
gaan? En welke punten kun jij leren van hoe een ander denkt? 

De Fontein heeft voor drie verschillende groepen Attention for You (A4Y).
Dit is een combinatie van catechisatie en club, maar met een modernere
naam. 

Vernieuwing
Dit jaar gaat Attention for You net wat anders dan vorig jaar. De groep in
de leeftijdscategorie van 12 t/m 16 jaar wordt opgesplitst in twee groe-
pen. De groep van 12 t/m 13 jaar wordt geleid door Irene de Vries. De
groep van 14 t/m 16 jaar door Erwin Koezema en Irene van den Berg.
Dominee Alfons van Vliet leidt de groep van 16+. 
Ben je 16 jaar dan is aan jou de keuze bij welke groep je je wilt aanslui-
ten. Kom gerust een keer bij beide groepen kijken en maak de keuze
bij welke groep jij je het prettigst voelt. 
Attention for You wordt eens in de twee weken op vrijdagavond gehou-
den. Het begint om 19:30 en eindigt om 21:00.

Programma
Voor de beide groepen t/m 16 wordt dit jaar voor het eerst gewerkt
met het programma Rock Steady van Youth for Christ. Met Rock
Steady wordt er gebouwd aan de basiskennis van het christelijke ge-
loof. De uitwerking daarvan is vooral gericht op het dagelijkse leven
van de tiener. De tieners ervaren de betekenis van een geloofsge-
meenschap, ze oefenen concreet met hardop bidden, ervaren de im-
pact van een diaconale actie en zij leren hoe ze het geloof met an-
deren kunnen delen. De spellen en het werken in grote en kleine
groepen komt tegemoet aan de ontwikkeling van de tieners.

Groep van 12 t/m 13 jaar
Leiding: Irene de Vries
Eerstvolgende keer: vrijdag 18 november 2016 
Waar: 4-14 : Tijd: 19:30

Groep van 14 t/m 16 jaar
Leiding: Erwin Koezema en Irene van den Berg
Eerstvolgende keer: vrijdag 18 november 2016
Waar: 4-14 : Tijd: 19:30

Groep 16+
Leiding Alfons van Vliet
Eerstvolgende keer: vrijdag 18 november 
Waar: kelder Fontein : Tijd: 20:00

Als er nog vragen zijn over Attention for You, schiet dan even ie-
mand van de leiding, de tieners of Ruben Muller aan.
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Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in 
De Fontein

20 november     Ds. J.G. Kemperman
                                Laatste zondag

27 november      Ds. Alfons van Vliet
                                1e Advent

4 december        Ds. Alfons van Vliet
                                2e Advent 

11 december      Ds. J.G. Kemperman
                                3e Advent 

18 december      Ds. Alfons van Vliet
                                4e Advent

24 december      Geen dienst maar een 
                                Kerstkuier

25 december      Ds. Alfons van Vliet
                                Kerstmorgen

31 december      Ds. Alfons van Vliet
                                Oudjaar 19.30 uur


