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Voor veel mensen is de vakantie een jaarlijkse periode
van een paar weken om de lege energietank weer te vul-
len. En als je weet dat dat voor jou ook het geval is, is
het logisch dat je daar vaak al maanden naar uitkijkt. Je
bent je er dan ook van bewust dat je de vakantietijd echt
nodig hebt, om er daarna weer met nieuwe energie te-
genaan te kunnen gaan.  Hoevelen zijn er niet die het
gevoel kennen: ‘Nog even volhouden, nog even de tan-
den op elkaar en dan ….vakantie !’

Toen iemand dat ooit zei in een gespreksgroep, kreeg
hij als antwoord:  „Dan doe je iets niet goed. Want va-
kantie is niet bedoeld om jouw lege energietank bij te
vullen. Jij moet zorgen dat je in je leven van élke dag je
energietank bijvult.  Ga daar eens naar kijken”. 

En wat zit daar een waarheid in , een Bijbelse waar-
heid…! Want vakantie kan veel meer zijn dan ‘de ener-
gietank bijvullen’ of een aparte tijd, die eigenlijk hele-
maal los staat van het ‘gewone’ leven van alledag. 

Ons woord vakantie komt van het Latijnse woord ‘va-
care’, een werkwoord dat te maken heeft met ‘je leeg
maken’, maar dan in de betekenis van : je open mogen
stellen, je beschikbaar stellen voor God.  Het werd vaak
in de traditie van het klooster gebruikt. Om daarmee uit
te drukken dat je je helemaal mag openen voor God, en
dat je te midden van alle drukte uit mag rusten bij Hem.
Vakantie in de echte zin van het woord, ‘vacare’, is dan
ook eigenlijk bedoeld als integraal onderdeel van ons
dagelijks leven. Het heeft alles te maken met wat Paulus
hier schijft over datgene waartoe wij als mensen ten
diepste geroepen zijn door God:  om vrij te zijn, ‘vakan-
tie te hebben’, niet eventjes, een paar weken in het jaar,
maar doorlopend, het hele jaar door, dwars door alles
heen . 

Veel mensen merken dat ze tijdens de vakantie kunnen
genieten van dat waar ze in het drukke leven van alledag
geen tijd voor hebben: Gods prachtige schepping, el-
kaars gezelschap… Maar eigenlijk is het niet ‘geen tijd
hébben’, maar ‘geen tijd némen’…

Op enkele weken na lijken we het hele jaar door slaaf te
zijn van de hectiek , drukte, zwaarte, zorgen van het
leven. Maar dat is niet zoals God het bedoelt  zegt Pau-
lus ! En eigenlijk zegt Prediker in het Oude Testament
precies hetzelfde, lees maar eens dat prachtige boekje.

Het is Gods bedoeling dat we het hele jaar dóór “vakan-
tie hebben”, en dat dus ook iedere dag onze energie-
tank opgeladen wordt door Hem, dat we daar niet die
paar bijzondere weken voor nodig hebben in de zomer. 

Bezinnen
En de vakantie ? Die kan dan een periode worden waarin
we tijd nemen om - naast het genieten -  juist sámen
met God ons te bezinnen hoe we straks - in het nieuwe
seizoen - weer volop met Hem en met anderen kunnen
gaan leven. Hoe we ons niet laten opslokken door het
even, maar vanuit de rust, de vrijheid, het ‘vacare’ onze
tijd zinvol en waardevol gaan invullen. In de vakantie
kunnen we daarover nadenken en hebben we eigenlijk
ook meer tijd dan anders om daar met Hem over te pra-
ten. Om Hem bijvoorbeeld te vragen of hij ons straks,
als de vakantie weer afgelopen is, wil helpen om vast te
houden wat we in de vakantie beleven kunnen: rust, vrij-
heid, genieten.
Op deze manier wens ik ons allemaal, of we nu weggaan
of thuisblijven, een gezegende en mooie vakantieperi-
ode toe !

Ds. Alfons van Vliet

MEDITATIE
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Interview: gemeenteadviseur Louis Bakker 
Nieuwe vormen voor een nieuwe gemeente

De kerkenraad van De Fontein krijgt
nieuwe structuur en daarmee een andere
manier van werken. Op  de gemeentea-
vond van 16 juni is er veel over verteld.
Louis Bakker geeft antwoord op vragen
die misschien nog zijn overgebleven. 

Wat houden de veranderingen in? Er
komt een grote kerkenraad die vier keer
per jaar vergadert, een kleine kerken-
raad die tien keer per jaar bijeen komt,
en er is een moderamen. Daarnaast zijn
er de taakgroepen waarvan een of twee
leden lid zijn van de grote kerkenraad.
Dat is in een notendop de nieuwe struc-
tuur. 
Maar waarom is er eigenlijk een nieuwe
structuur nodig? Was het niet goed
zoals het was? Gemeenteadviseur van
de Protestantse Kerk Louis Bakker was

nauw bij alle veranderingen betrokken.
Hij legt uit wat de voordelen van de
nieuwe structuur zijn. En ook dat De
Fontein niet bepaald uniek is met al
deze veranderingen. 

Waarom was de wijziging van de
structuur nodig? 
,,We zien als gemeenteadviseurs in veel
meer kerken dat een verandering van
structuur noodzakelijk is. Het wordt
steeds lastiger ambtsdragers te vinden
die zowel mensen willen bezoeken als
regelmatig vergaderen. Die combinatie
is voor veel mensen niet gelukkig. Het
voordeel van de nieuwe structuur is dat
ook niet-ambtsdragers gebruik kunnen
maken van hun talenten voor het werk
in de kerk. Dat komt omdat er gewerkt
wordt met taakgroepen. Vroeger kon je
alleen ja of nee zeggen tegen het hele
pakket: vier jaar in het ambt, met be-
zoekwerk én vergaderwerk. Nu kun je
kiezen voor een deel daarvan. Maar de
nieuwe structuur is ook goed voor De
Fontein. De samenwerking in de
nieuwe gemeente krijgt zo nieuw elan.
Het is goed om oude gewoontes door
te knippen en een nieuw begin te
maken. Door de nieuwe structuur laat
je zien dat je ook inderdaad een nieuwe
start maakt.” 

Wat zijn de belangrijkste veranderin-
gen? 
,,Er komt een kleine kerkenraad die de
dagelijkse gang van zaken regelt. De
grote kerkenraad vergadert veel min-
der vaak, maar bepaalt wel de kaders
waarbinnen de kleine kerkenraad
werkt. De grote kerkenraad kan belang-
rijke beslissingen nemen, over de koers
van de gemeente bijvoorbeeld. Een an-
dere belangrijke verandering betreft de
manier van werken van de taakgroe-
pen. Die waren er natuurlijk al, maar ze
waren wat los komen te staan van de
kerkenraad. Straks zitten er weer een of
twee vertegenwoordigers van hen in de
grote kerkenraad. Daardoor wordt de
verbinding met de kerkenraad steviger.
Het werken met taakgroepen heeft
grote voordelen: mensen kunnen het
werk doen dat dicht bij hun hart ligt.

Voor veel mensen is het prettig dat ze
overzichtelijke, soms kleine, taken heb-
ben en zich niet bezig hoeven te hou-
den met beleid.”

Wat gaan de gemeenteleden ervan
merken? 
,,Als het goed is wordt het werk van de
taakgroepen zichtbaarder. Dat trekt
mensen aan, zeker als er voor hen
kleine deeltaken zijn. Mensen kunnen
elkaar ontmoeten in de taakgroepen en
leren elkaar beter kennen. Dat geeft
een impuls aan De Fontein als levende
geloofsgemeenschap. Bovendien kan
er door deze manier van werken minder
een ‘wij-zij-gevoel’ ontstaan: de kerken-
raad en de taakgroepen worden meer
met elkaar vervlochten.” 

Komen er nu ook andere mensen in
de kerkenraad? 
,,De kerkenraad heeft de gemeente op-
geroepen namen op te geven van men-
sen van wie zij denken dat ze goed een
ambt kunnen vervullen. De kerkenraad
laat eind augustus weten wie van deze
mensen zij gaat voordragen voor een
ambt. Wie weet zijn het er zoveel dat er
gestemd moet worden. Er wordt wel
voor gezorgd dat er een goede afspie-
geling komt tussen mensen die oor-
spronkelijk uit de Open Hof komen, uit
de Pelikaankerk en de Koepelkerk. Ie-
dereen moet zich kunnen herkennen in
de kerkenraad die in september gaat
beginnen met zijn werk.”

Hoe gaat het als er mensen lid van de
kerkenraad worden die officieel lid
zijn van de Pelikaan- of de Koepel-
kerkwijk? 
,,Die mensen zullen zich laten over-
schrijven naar De Fontein, anders kun-
nen ze volgens de kerkordelijke regels
geen lid zijn van de kerkenraad van De
Fontein. Hoe het verder allemaal ver-
loopt met de Pelikoepelwijk is niet van
invloed op de gang van zaken in De
Fontein. En mocht dat wel gaan gebeu-
ren, dan informeert de kerkenraad de
gemeente natuurlijk op tijd.”

Ineke Evink 



NIEUWS
Bartimeüs en Serious Request
Tijdens Serious Request afgelopen de-
cember verschafte De Fontein in de
Koepelkerk onderdak en maaltijden
aan pupillen van Bartimeüs Zeist en
hun ouders/begeleiders. Een delegatie
van De Fontein brengt op 14 en 15 sep-
tember een tegenbezoek aan deze in-
stelling in Zeist. Belangstelling om mee
te gaan? Meer informatie bij Peter de
Vries, (058) 213 12 92 

De kerkklok minder luid
Sinds de ingebruikname van De Fon-
tein worden we elke zondagochtend
herinnerd aan een wat vervelende her-
innering uit de Open Hof-tijd: wat
maakt die kerkklok een lawaai! Op ver-
zoek van velen heeft de kerkenraad
met het beheer afgesproken dat hij zo
snel mogelijk zachter wordt afgesteld. 

Ruim 3500 euro voor beeld en geluid
De Fontein schaft een nieuwe compu-
ter aan voor de kerkzaal, nieuwe soft-
ware voor de beamerpresentaties, een
licentie voor het projecteren van de lie-
deren uit het Nieuwe Liedboek (inclu-
sief de noten) en verbeteringen voor
het geluidssysteem, onder meer een
mengpaneel. Dit kan, omdat gemeen-
teleden maar liefst 1700 euro bijeen
hebben gebracht als cadeau bij de in-
gebruikname van de nieuwe kerk. Ook
de architect en alle bouwpartijen
schonken een groot bedrag: 1850 euro.
Uiteindelijk is dus ruim 3500 beschik-
baar. 

Vacatures
‘Zomerkrachten’ kindernevendienst
Lijkt het u leuk een keer kinderneven-
dienst te verzorgen? Dat kan! Voor de
zondagen 13, 20 en 27 juli en op 3 en 10
augustus zoekt de leiding gemeentele-
den (pakes, beppes, ouders, andere be-
langstellenden) die - alleen of met zijn
tweeën - met de kinderen van de basis-
school aan de slag willen met het evan-
gelie. Aanmelding en meer informatie
bij de leiding, of telefonisch bij Irene de
Vries (058) 213 12 92

BouwstenenBijbelschool
Het nieuwe seizoen van de BouwSte-
nenBijbelschool begint op donderdag
25 september. De cursisten komen
twee maal acht avonden bijeen in De 

Fontein (van 19.45 tot 22.00 uur) om
zicht te verdiepen in onderwerpen als
*Het Vaderhart van God *Omgang
met God *Gebed *de Bijbel in al zijn fa-
cetten *Een heilige levenswandel * De
Heilige Geest (in het OT en NT).

Wilt u meer weten? Vraag dan de spe-
ciale informatiefolder aan of meld u
meteen aan bij coördinator  Germen 
L. van IJs, (058) 213 0 400  

Moet het anders in de kerk?

‘Het moet anders in de kerk’,
schreef Hessel Sevenster in het eer-
ste nummer van De Fontein 058. In
zijn betoog pleit hij voor een eigen
invulling van de eredienst door de
jongeren. Het argument dat hij ge-
bruikt is, dat het nodig is als we de
jongeren voor de kerk willen be-
houden.
Na het lezen voelde ik vervreemding.
Ik geloof namelijk niet in die oplos-
sing en vraag me zelfs af of wij het
zijn die de jongeren voor de kerk
moeten behouden. En bovendien:
zullen de ouderen dan nog wel voor
de kerk behouden blijven?
Onlangs werd door de kinderen ge-
zongen ‘bij God is alles anders’. In-
derdaad: de wereld beoordeelt ons
op ons uiterlijk, op onze kennis, op
ons gedrag, op onze muziekkeuze,
op onze behendigheid ten aanzien
van het gebruik van sociale media.
Maar bij God gaat het om iets wat
voor de wereld dwaas en zwak en on-
aanzienlijk en veracht is. Ons geloof
mag rusten op kracht van God in
plaats van op wijsheid van mensen.
Dat geeft ontspanning en rust. En
dát is het wat we in de kerk moeten
leren ervaren. En dát is wat we als
volwassenen aan de kinderen en jon-
geren moeten voorleven. Ze zijn
daar in een geloofsgemeenschap,
waarin ze onvoorwaardelijk geac-
cepteerd zijn, een veilige omgeving
waarin ze de gelegenheid krijgen om
te leren ons na te doen. 
Als zij ooit hebben ervaren dat ze in
deze gemeenschap tot rust komen,
omdat zij bij voorbaat worden liefge-
had, dán zullen ze behouden zijn
voor de kerk.
Daarom pleit ik voor rust in de
dienst. Rust, zodat de geest tot ons
kan spreken, ook tot de kleine kinde-
ren en tot de jongeren. En vanuit die

rust kunnen we hen leren ons ná te
doen. Wij hoeven niet te zorgen dat
het kerkgebouw vol wordt of dat de
gemeente groeit door de kerkdeuren
open te zetten voor methoden die in
de wereld gangbaar zijn. De leegloop
is een aspect van de tijdgeest en die
mogen we rustig aanvaarden, terwijl
we ondertussen ons geloof belijden
dat we erop vertrouwen dat God
voor ons zorgt.
Wat kan dit voor de praktijk beteke-
nen?
Ik zou de jongeren niet zelf de ere-
dienst laten invullen, maar hen, als zij
daaraan toe zijn, taken geven: als
gastheer of gastvrouw, als lector of
lectrice, als collectant, als koffie-
schenker enz. Voor een jongere kan
het prettig zijn als een leeftijdsge-
noot hem welkom heet bij de ingang,
als hij of zij deze in alle aspecten van
het samenzijn van de gemeente te-
genkomt. 
Zo oefenen de jongeren voor later.
Ook kunnen zij buiten de kerkdien-
sten ingeschakeld worden in het pas-
toraat: bij een eenzame oudere op
bezoek, bij een gemeentelid in de
tuin aan de slag, voor een zieke
boodschappen doen.
Als jongeren op deze manieren inge-
schakeld zullen zijn in de aspecten
van het gemeentezijn, dan zal dat
geen vervreemding geven, maar on-
derlinge verbondenheid. Er zal geen
tegenstelling meer zijn in de bele-
ving van de jongere en de oudere,
maar harmonie. 
En eigenlijk is dít een droom van mij.

Caroline Kemperman-de Lange

Het wordt misschien wel een esta-
fette, dit onderwerp. 
Reageren? Dat kan! Deze keer mis-
schien door de jongeren zelf? Mail
naar dekwartiermakers@gmail.com
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Reportage: ‘7keer7 wil denkruimte bieden’
Het is maandagavond 16 juni: Café Blauwhuis in Leeuwarden staat volgepakt

met mensen. De warmte van de zeventig mensen die een kaartje voor
7keer7hebben gekocht, is te veel voor de airconditioning van het café. 

De avond is uitverkocht, net als de an-
dere zeven avonden die 7keer7 houdt
in Nederland. Karel Smouter is de
enige van de vier organisatoren die
deze avond niet aanwezig is. Marke-
tingadviseur Otto Kamsteeg, EO-
televisiemaker Herman Wegter en
theoloog Reinier Sonneveld zijn er
wel. Leeuwarden is de vierde stad op
hun ‘roadtrip naar een nieuw soort
christendom’. 
Sonneveld opent de avond. Aan de
ene kant is er de neergang van het
christendom in Nederland en aan de
andere kant zijn er juist veel nieuwe
initiatieven, stelt hij. ,,7keer7 wil
denkruimte bieden.”
Het is net als met een reisgids, legt hij
uit. ,,Reisgidsen zijn vaak verouderd.
Als je ontdekt dat hij niet meer klopt,
dan vraag je aan de locals wat je wilt
weten.” Die locals zijn vanavond
zeven mensen die in exact zeven mi-
nuten vertellen wat het christendom
achter zich moet laten en wat het
moet meenemen.
Andries Knevel bijt het spits af. De cri-
sis in het christendom is volgens hem
dat mensen God in hun eigen erva-
ringswereld willen trekken. God moet
tegemoetkomen aan hun verlangens
en als hij dat niet doet, stelt hij teleur.
Maar van Karl Barth heeft hij geleerd
dat God God is. Aanbidding van God
om wie hij is, is daarom noodzaak.
Wat Knevel meeneemt, is daarom
aanbidding, het tweede is: dienen.
Niets nieuws, aanbidden en dienen is
gewoon het grote gebod: God lief-
hebben boven alles en je naaste als je-
zelf. Wat we achter ons moeten laten

is het vertrouwen in structuren en or-
ganisaties.
Sneker CDA-gemeenteraadslid Ömer
Kaya is moslim, een met warme ge-
voelens voor christenen. De hulp die
zijn ouders kregen van ‘mensen van
de kerk’ was onvoorwaardelijk, herin-
nert hij zich. Liefde is de essentie van
het christendom want God is liefde,
dat moeten christenen meenemen.
Wat ze achter moeten laten, is het
hokjesdenken. De zaal knikt instem-
mend, niemand wil het hokjesdenken
meenemen.

Wilgen
Predikant en pionier Margrietha Rein-
ders bekent dat ze met pijn en moeite
haar toga aan de wilgen heeft gehan-
gen. Ze woont in Amsterdam Oud-
West en niemand daar bleek nog te
wachten op liederen van Huub Oos-
terhuis en een mooie liturgie. ,,De
kerk is genadeloos ver afgegroeid van
mijn stad.”
Daarom gaat ze nu de kroegen af, be-
stelt een kop koffie en een broodje
kroket en gaat in gesprek met de
mensen die ze tegenkomt. ,,Ervaar de
kracht van de Heilige Geest die door
alle schijnzekerheden heen prikt,”
raadt ze aan.
Singer-songwriter Rogier Pelgrim in-
troduceert stilte. In Taizé heeft hij ge-
leerd hoe belangrijk stilte en rust is.
Een half minuutje maar hoeft het in
de kroeg stil te zijn en dan zingt hij
zijn lied.
Theoloog Wielie Elhorst breekt een
lans voor alle mogelijke relatievor-
men. God is geen God van de ge-

baande paden: wat doen anders 
Rachab de hoer en David de schuins-
marcheerder in de Bijbel? Weg dus
met de heersende seksuele moraal:
neem alleen nabijheid mee.

Stilte
Rabbijn Lody van de Kamp voelt zich
als jood een vreemde eend in de bijt.
Maar joden hebben belang bij een
stevig christendom, legt hij uit. Zij
hebben ontzag voor de Eeuwige en
dat is goed in een seculiere tijd.
,,Houd vast aan je zekerheden!”
Sietske Visser is verbonden aan de
protestantse pioniersplek Nijkleaster
in Jorwert. Ook bij haar een pleidooi
voor stilte en rust, voor gemeenschap
in plaats van uitsluiten.
Otto Kamsteeg luidt de ‘open space’
in: iedereen gaat met elkaar in ge-
sprek, met als enige structuur zeven
mensen die zich aanbieden als ge-
spreksleider. Niets moet, alles mag,
ook van het ene groepje naar het an-
dere fladderen. De bezoekers kregen
bij binnenkomst een bierviltje met de-
zelfde vragen: wat neem je mee, wat
laat je achter?
Er valt genoeg te praten, over het ver-
schil tussen de inbreng van rabbijn
Van der Kamp en die van de pioniers,
over hoe christenen relevant kunnen
zijn in de samenleving, hoe de kerken
in Leeuwarden kunnen meewerken
aan de Culturele Hoofdstad 2018.
Wat gaat dit allemaal opleveren?
,,Geen idee,” zegt Herman Wegter.
,,Het is niet meetbaar. Maar het ver-
langen naar iets anders, naar andere
vormen, groeit overal.” Het is vijf mi-
nuten voor de afronding. De plannen
voor de kerken en de Culturele Hoofd-
stad 2018 zijn er al, het toverwoord
mienskip past wonderwel bij de kerk.
Ook student Harmen uit Groningen
heeft mooie gesprekken gehad. En o
ja, kan hij een lift krijgen naar Gronin-
gen?

Ineke Evink
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Terugblik op het openingsweekend
Wat was het een feest, op zaterdag 10
en zondag 11 mei. Honderden mensen
namen een kijkje in ons nieuwe kerkge-
bouw De Fontein: bij het open huis op
zaterdagochtend, tijdens het officiële
openingsmoment ’s middags – waarbij
voorzitter Henk Bijma verrast werd met
een koninklijke onderscheiding – bij de
feestavond met onder anderen Rob Fa-
vier of zondag voor de eerste kerk-
dienst en de gezelligheid na afloop.
Misschien nog leuk om te weten: alle
feestelijkheden samen hebben ruim
4200 euro gekost, meldt de kerkenraad.
Dat is ruim binnen de begroting van
4500 euro. 

Kampeerweekend van De Fontein
Het begint een prachtige en heerlijke
traditie te worden, het jaarlijkse kam-
peerweekend  in juni , op camping de
Kleine Wielen. Wat een mooie gelegen-
heid om elkaar als gemeenteleden op
een heel andere manier te leren ken-
nen. Als jongeren en ouderen samen !
De jongste was ditmaal zes maanden
oud, de oudste over de tachtig jaar. Alle
tijd hebben voor mooie gesprekken,
maar ook om samen te zingen, spelle-
tjes te doen, samen te eten, plezier te
hebben, gek te doen : heerlijk ! Over-
nachten kan in tenten, caravans of in
een blokhut. En omdat we vlak bij
Leeuwarden zitten, kun je ook als dag-

gast (of avond-gast) volop meedoen
met het weekend. En dat gebeurt dan
ook.  Vrijdagavond bij het pannenkoe-
ken eten - en daarna, zaterdag overdag
bij de zeskamp. Iedereen die daar zin in
had, kon dit keer ook kanovaren in de
prachtige, meegenomen, kano. En zon-
dag uiteraard met z’n allen naar de
kerkdienst in De Fontein ! 
We zijn ervan overtuigd dat veel men-
sen binnen de Fontein die tot nu toe ge-
aarzeld hebben om mee te gaan, vol-
gend jaar  erbij willen zijn en daarom
geven we vast de datum door : 19-20-
21 juni 2015. Hou dus dat weekend vast
vrij…. 

De organisatie

Opening De Fontein en kampeerweekend



Reportage: de Paulusreis naar Turkije (I)

Dinsdag 22 april om kwart over twee
vertrekken we naar Istanbul, daar stap-
pen we over voor een vlucht naar
Adana. We schuifelen langzaam naar
de douane, krijgen een stempeltje en
moeten opnieuw inchecken. We onder-
gaan gelaten de veiligheidscontrole.
Eindelijk kunnen we instappen. 
Na een vlotte start gaan we ronkend de

nacht in. We vliegen ruim een uur
boven donker Turkije, waarna we op
vliegveld Adana landen. Hier ontmoe-
ten we mevrouw Birgül, onze Turkse
gids, die uitstekend Nederlands
spreekt. Snel naar ons hotel voor een
laat diner: tegen twaalf uur ligt ieder-
een in bed.
Na het ontbijt vertrekken we richting
Avanos. Maar eerst bezoeken we Tar-
sus, waar Paulus omstreeks 6 na Chris-
tus uit Joodse ouders geboren is. Tarsus
was in de dagen van Paulus een belang-
rijke handelsstad, maar tegenwoordig
vrij onaantrekkelijk. Een stad met di-

verse moskeeën, in het centrum smoe-
zelige gebouwen, eentonige flats en de
bazaar. 
Herinneringen aan de oudheid zijn de
Cleopatrapoort, resten van een Ro-
meins badhuis, een gedeelte van een
Romeinse weg en de Pauluskerk, nu
een museum. Het straatniveau van het
oude Tarsus ligt meters beneden het

huidige. De gids vertelt dat profeet Da-
niël in Tarsus begraven zou zijn: ze wijst
ook zijn graf. Ten slotte brengen we een
bezoek aan de Paulusbron bij het huis
waar Paulus geboren zou zijn.

Hoogland
Na de lunch rijden we door het Taurus-
gebergte naar het hart van Turkije, het
hoogland Cappadocië. Een golvend,
vruchtbaar landschap, overgaand in
het landschap waar Cappadocië zo be-
roemd om is. Onderweg vertelt de gids
iets over toeristische trekpleisters die
we zullen bezoeken. Aan het eind van

de middag bereiken we ons grothotel
in Avanos. De meeste kamers zijn in
rots uitgehakte ruimtes, waarin een
vreemd luchtje hangt, dat echter snel
went. Alles is aanwezig, schoon en het
eten is uitstekend. 
Donderdag maken we een wandeling
in een van de kloven in de prachtige
Rode Vallei. Het is bergachtig terrein,
dus het tempo ligt laag. Nu eens een
vrij vlak pad, dan als geiten over brok-
ken steen klauteren of door uitgehakte
tunneltjes schuifelen. In deze karig be-
groeide kloof zie je in de rotswand uit-
gehakte duivenhokjes. Boeren verza-
melen de duivenpoep voor bemesting
van hun akkers. We naderen het eind-
punt van onze wandeling en zien de
moskee tegenover resten van grotwo-
ningen en voormalige Johannes de Do-
perkerk. 
Vervolgens gaan we naar het Nationaal
Park Göreme, een wereld van puntmut-
sen, grothuizen en kerken. Christenen
hebben zich vanwege de Arabische on-
derdrukking vaak moeten verschuilen.
Göreme was vroeger veel groter maar
bestaat nu nog uit een klein openlucht-
museum. 
Van de zesde eeuw tot het eind van de
negende eeuw was dit deel van Cappa-
docië een centrum van christendom
met meer dan vierhonderd kerken. Bij
de ingang zien we resten van twee
kloosters. In het openluchtmuseum be-
vinden zich resten van acht kerken,
waarvan we een aantal bezichtigen. Ze
hebben allemaal vreemde namen,
zoals Pantoffelkerk, Donkere kerk, Ap-
pelkerk, Barbarakerk en Slangenkerk. 
Muren en plafonds van de grotkerken
zijn vaak beschilderd met Bijbelse on-
derwerpen zoals het laatste avond-
maal, de kruisiging van Jezus en het
verraad van Judas. Helaas zijn veel fres-
co’s door bezoekers beklad of bescha-
digd. 

Feeënschoorstenen
Na de lunch bezoeken we de vallei van
Zelve. Zelve had vroeger een klooster-
complex, grotwoningen en feeën-
schoorstenen. In de feeënschoorstenen

De Paulusreis was een mooie belevenis, vindt Maarten Kuitert. Hij schreef een uitgebreid verslag.  
Meer foto’s vindt u op de achterpagina. 
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- met hoogten van vijftien tot twintig
meter - zijn kerkjes en grotwoningen
uitgehakt; ook hier werden de grotten
in die tijd door christenen als schuil-
plaats gebruikt. 
Er zijn aanwijzingen dat moslims en
christenen eens vreedzaam naast el-
kaar woonden: resten van een moskee
bij een rotskerk bijvoorbeeld. In 1950
zijn de laatste bewoners uit dit gebied
naar het nieuwe dorp Zelve vertrokken.
Vrijdagmorgen gaan we naar het So-
ganlidal. In het met kloven en spleten
doorgroefde dal staan talrijke mooie
grotkerken met prachtige namen,
zoals Zwarte Hoofdkerk, Koepelkerk,
Kerk met de slang en de Sint Barbara-
kerk, met ook hierin restanten van fres-
co’s. De Zwarte Hoofdkerk (Karabas Ki-
lise) bezoeken gaat moeilijker. De
steile, in de rotsen uitgehouwen trap
beklimmen is voor sommigen een uit-
daging. Naar boven op twee benen
lukt, maar terug moeten ook de han-
den worden gebruikt, behalve door
Irene.

Via een smal pad verder omhoog naar
de Koepelkerk (Kubbelli Kilise). De
wandeling door de Soganlivallei ein-
digt bij een restaurant waar in de bui-
tenlucht onder bloeiende vruchtbo-
men onze lunch klaar staat. Na de
lunch naar Bazaar 54, een bedrijf waar
tapijten van zijde, wol of katoen ge-
maakt worden.

Ballonvaart
De zaterdag begint spectaculair. Zeven
mensen uit onze groep gaan bij zons-

opgang een ballonvaart over het
maanlandschap van Cappadocië ma-
ken. Volgens onze gids een onvergete-
lijke belevenis.
Om half vijf ’s morgens gaan we naar
de plaats van vertrek, waar meer dan
75 ballonnen worden klaargemaakt. In
de mand is ruimte voor 28 passagiers
en twee piloten. 
We varen meer tussen de kloven dan
erboven - en soms recht op een rots-
wand af. Vlak voor de rotswand geeft
de piloot een beetje gas, zodat we
mooi langs de wand omhoog glijden en
over de rand wippen. Een bijzondere
ervaring. 
Na ruim een half uur zet de piloot de
mand precies op zijn trailer achter het
busje. Als afsluiting een glas cham-
pagne en het vaarbewijs. Inderdaad
een belevenis om nooit te vergeten. 
Dan gaan we naar het 150 meter diepe
Ihlaradal met zijn vele kerkjes en

groene natuur, ontstaan door eeuwen-
lang inslijten van het beekje Melendiz.
Via een steile trap gaan we naar de
bodem van het dal en wandelen onge-
veer vier kilometer langs het riviertje
naar ons lunchadres aan het water.

Ondergrondse stad
Na de lunch gaan we naar Derinkuyu,
een van de 36 ondergrondse steden in
Cappadocië. Deze steden dienden als
schuilplaats tegen vervolging of vijan-
delijke invallen. Derinkuyu heeft acht
ondergrondse verdiepingen tot een
diepte van 85 m. De stad kon gemak-
kelijk aan duizenden mensen een
schuilplaats bieden. 
De ondergrondse stad had opslag-
plaatsen voor voedsel, keukens, stal-
len, kerken, ventilatieschachten en een
school. Een verticale trap leidt naar een
kerk op het laagste niveau. We sluiten
de dag af met bezoek aan Göreme
Onyx Jewellery, een bedrijf waar vooral
mooie ‘vrouwendingetjes’ worden ge-
maakt. ‘Kijke kijke, weinig kope’. 
Zondag is onze laatste dag in Avanos.
’s Morgens in het hotel een geïmprovi-
seerde kerkdienst met dominee Jelle
de Kok. ’s Middags vieren we de ver-
jaardag van Hinke, een van de deelne-
mers. 

Maarten Kuitert

In het volgende nummer Maartens verslag
over het tweede deel van de reis

Cappadocië is een landstreek ten zui-
den van de steppen van Centraal-
Anatolië. Hij heeft een voorgeschie-
denis die vele duizenden jaren terug
gaat, waarin Hettieten, Frygiërs, Per-
zen, Grieken, Romeinen, Byzantij-
nen, Seltsjoeken en Osmanen een rol
speelden, elk met hun eigen cultuur.
In Cappadocië ontstond miljoenen
jaren geleden na aardbevingen en
enorme uitbarstingen van vulkanen
een bizar landschap dat voorname-
lijk uit tufsteen, basalt en kalksteen
bestaat. Inwerking van water en
wind vormde een bijzonder eigen-

aardig en grillig landschap. Extreme
erosie zorgde voor vreemde vormen,
waaronder de beroemde puntmut-
sen en feeënschoorstenen. Veel rots-
wanden en puntmutsen in Cappado-
cië zien eruit als gatenkaas. 
Poreuze tufsteen is ontstaan uit sa-
menpersen van lava met witte, grijze
of roze vulkaanas.
In dit maanlandschap van Cappado-
cië hebben mensen vanaf de prehis-
torie grotwoningen in het tufsteen
uitgehakt. Vanaf die tijd tot 1950
woonden hier mensen. 



Huwelijksjubilea
Juli
4 juli 45 jaar Dhr. J. de Jong en mevr. T.S. de Jong – Keijzer Achter de Hoven 45, 8933 AG  Leeuwarden 
9 juli 50 jaar Dhr. P. van den Boogaard en mevr. van den Boogaard – Vonk Diny Sprockstraat 54, 8923 HB  Leeuwarden
13 juli 25 jaar Dhr. Zijlstra en Mevr. S. Zijlstra – Zijlstra Koudenburg 24, 8926 KB Leeuwarden 
29 juli 60 jaar Dhr. A. Schaafsma en mevr. H. Schaafsma – Hartsema Hoeksterpad 16, 8911 JW, Leeuwarden 

Augustus 
21 aug. 45 jaar Dhr. A. Hiemstra en mevr. J. Hiemstra –Zieleman Groningerstraatweg 220 , 8921 TX Leeuwarden
24 aug. 35 jaar Dhr. S. Koning en mevr. J.F. Koning – Potgieter Noteboomstraat 2 , 8922 AJ Leeuwarden 

September
1 sept. 25 jaar Dhr. H.C.J.W. van den Berg en mevr. A.T. van den Berg -Visser Rustenburgerweg 3 , 9255 XH Tytsjerk
7 sept. 30 jaar Dhr. N.T. Hazelhoff en mevr. A. Hazelhoff – Gruppen Cuperusstrjitte 17 , 9081 AH Lekkum 
10 sept. 50 jaar Dhr. G.J. Wijngaarden en mevr. H. Wijngaarden –Wagenaar Pasteurweg 54 , 8921 VS Leeuwarden 
12 sept. 45 jaar Dhr. A. Witteveen en mevr. R.S. Witteveen –Dusselaar Bijenhofstraat 33 , 8922 CZ Leeuwarden

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar
Juli
4 juli Damian Duurken Schieringerweg 215 8924 HW 3 jaar
20 juli Ellen Herder Elgersmastate 27 8925 BV 8 jaar 
21 juli Jurre Noorlander Sweelinckstraat 31 8916 GP 4 jaar 
25 juli Betty van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 7 jaar 
30 juli Margriet Tromp Aagje Dekenstraat 13 8914 AN 7 jaar

Augustus
2 aug. Jelte Jongbloed Leeuwerikstraat 44 8916 CE 3 jaar 
10 aug. Jelle Fokkema Hanckemastins 30 8925 ED 1 jaar 
16 aug. Joëlle Doelman Crackstate 28 8925 AL 11 jaar 
16 aug. Eline de Graaf Sassingastins 56 8925 JN 12 jaar 
30 aug. Bente Jansma Westerparkstraat 15 8913 CA 12 jaar 
30 aug. Femke Jansma Westerparkstraat 15 8913 CA 12 jaar 

September
3 sept. Marijke Herder Elgersmastate 27 8925 BV 10 jaar 
9 sept. Vincent van der Ley Rietveldplein 333 8918 DS 5 jaar 
9 sept. Annyck Bijma Ytsjesan 75 8939 DN 4 jaar
15 sept. Ruben de Grave Molenplaat 50 8939 DS 11 jaar 

Verjaardagen ouderen vanaf 70 jaar, de kroonjaren 75, 80 etc. worden genoemd en iedereen ouder dan 90 jaar

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

Augustus
5 aug. Mevr. IJ. Olijnsma – de Jong Canadezenlaan 140 8923 AA 80 jaar 
11 aug. Mevr. R. Kingma –van der Meulen Eestraat 15 8922 JA 90 jaar 
15 aug. Mevr. B.G. Stedehouder- Riedhorst Groningerstraatweg 193 8922 GE 75 jaar 
17 aug. Mevr. J. Adema –Lamsma Archipelweg 226 8924 GS 92 jaar 
22 aug. Dhr. D. Brouwer Molenstraat 8 8913 BC 80 jaar 
25 aug. Mevr. J.E. Vink – van der Voet Esdoornstraat 12 A 8924 BG 90 jaar 
28 aug. Mevr. A. Grond – van der Wal Eestraat 31 8922 JB 80 jaar 

September
4 sept. Mevr. J. Woudstra – Krol Groningerstraatweg 233 8922 GG 85 jaar
10 sept. Mevr. S. Weijer – Tuik Oostersingel 76 F 8921 GB 80 jaar 
10 sept. Mevr. R. Hoekstra –de Vries Dragoonsplein 173 8923 AJ 85 jaar 
14 sept. Mevr. P.L. Kaastra –Nicolaij Alddiel 10 8926 XB 75 jaar 

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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In de schijnwerper: Heep Goelema
Verpleegkundige in hart en nieren 

Waar ben je geboren en opgegroeid?
,,In IJlst, op 6 maart 1931. Ons gezin bestond uit vader, moe-
der, vier zusters en een broer. In IJlst ging ik naar de Gerefor-
meerde Lagere School, gevolgd door de MULO in Sneek en
nog één jaar Huishoudschool (Vormingsklas). Hierna moest
ik mijn oudste zuster aflossen om mijn moeder in de huis-
houding te helpen. Dit duurde tot ik 21 werd. Mijn jongere
zus nam toen mijn taak in de huishouding over en ik kon aan
mijn eigen toekomst denken.”

Hoe heb je jouw opvoeding ervaren, vooral met betrekking
tot het geloof?
,,Mijn vader en moeder komen allebei uit een gereformeerd
gezin. Ze zijn geboren en opgegroeid in Groningen. Na hun
huwelijk gingen ze in Schagerbrug (N-H) wonen, waar mijn
oudste zus en broer geboren zijn. In 1931 vertrokken ze naar
IJlst, waar mijn vader gemeentesecretaris werd.
Mijn ouders waren meelevende christenen, rechtlijnig in hun
geloof. Dat probeerden ze in daden te tonen. Bidden voor en
na de maaltijd, vader las uit de bijbel en als kind lazen we mee
uit een eigen bijbeltje. We gingen naar de catechisatie en
naar de meisjesvereniging.
Vader was in mijn jeugd af en toe preeklezer. Meestal wist ik
uit hoeveel bladzijden de preek bestond. In de kerk lette ik
dus op mijn vader als hij de bladzijden omsloeg. Als hij bij de
laatste was, dan wist ik dat het ‘Amen’ niet lang meer zou
duren.  We moesten twee keer naar de kerk, maar er was ook
tijd voor vriendinnen. We deden met elkaar spelletjes, waar-
bij vader vaak ook meedeed en moeder altijd voor iets lek-
kers zorgde. Ik heb goede herinneringen aan mijn christe-
lijke, rechtzinnige opvoeding en aan de zondag.” 

Wist je als meisje al wat je later wilde worden?
,,Op jonge leeftijd wist ik dat ik verpleegkundige wilde wor-
den. Op 21-jarige leeftijd begon ik aan de opleiding voor ver-
pleegster in het christelijk ziekenhuis ‘Bethesda’ in Hooge-
veen. De opleiding was intern en die wilde ik niet te dicht bij
huis doen: niet altijd alle vrije dagen naar huis gaan. 
Na het behalen van het diploma A heb ik kort in kamp Schat-
tenberg (het voormalig kamp Westerbork) onder gerepatri-
eerde Molukkers gewerkt. Na deze periode heb ik de aante-
kening Kraamhulp in Bethesda gehaald en daarna de

Kinderaantekening in het Kinderziekenhuis in Arnhem. 
Mijn vriendin en ik wilden wel eens in het buitenland werken
en kregen hiervoor de kans in een ziekenhuis in Winterthur
(Zwitserland). Het was echter niet onze bedoeling om daar
te blijven, daarom zijn we na anderhalf jaar naar Nederland
teruggegaan. We vonden toen werk in het Diaconessenzie-
kenhuis in Leeuwarden.Na enige tijd ben ik voor het diploma
B naar Zuidlaren gegaan en ik heb kort als stagiaire in Rot-
terdam met psychiatrische patiënten gewerkt. Mijn ambitie
was echter de wijkverpleging. Voor de eenjarige opleiding
tot wijkverpleegster moest ik naar Groningen. Na het beha-
len van dit diploma ben ik in 1967 als wijkverpleegster bij het
Groene Kruis in Leeuwarden gaan werken tot aan mijn pen-
sioen in 1991. Ik ben ongehuwd gebleven.” 

Welk moment in je leven springt er echt uit?
,,Mijn ziekte in 2011. Toen dacht ik dat ik niet weer beter zou
worden, maar gelukkig is dit toch weer goedgekomen. Er is
veel voor mij gebeden, ook in de kerk. Dat was een span-
nende tijd. Maar ik zal me ook altijd de perioden van span-
ning blijven herinneren die er waren voor en tijdens wisseling
van standplaats om een opleiding te volgen. Je hoefde een
ander niet om raad te vragen, want altijd was het antwoord:
‘ja, dat moet je zelf beslissen’.

Wat zijn je voorkeuren in muziek, boeken en eten?
,,Mijn voorkeur gaat uit naar klassieke en geestelijke (koor-)
muziek. Maar de keuze hierin hangt af van mijn stemming.
Ik lees graag historische (Geert Mak) en humoristische ro-
mans. Ik stel het niet op prijs als ze me voor welk eten dan
ook wakker maken. Geef me dat overdag maar. Ik vind alles
lekker, behalve slakken en gebakken sprinkhanen.”

Heb je ook hobby’s?
,,Handwerken, lezen en fietsen. Omgaan met een computer
doe ik niet, maar wie weet? Je wordt er tegenwoordig bijna
toe gedwongen om zo’n ding aan te schaffen. Ook zit ik
graag in stilte over van alles na te denken, terugkijkend maar
ook vooruit. Hoe komt het allemaal?” 

Wat is je houvast in het leven?
,,Ik geloof onvoorwaardelijk in een eeuwig leven met God,
dat geeft houvast in mijn leven. Kijkend naar de toekomst,
denk ik echter wel eens: ik zou wel eens een voorbezoekje
aan de hemel willen brengen. Kijken hoe het daar is en hoe
mensen daar leven. Onzinnige gedachte?” 

Heb je een favoriet Bijbelgedeelte en/of lied?
,,Hebreeën 11, het hoofdstuk over Geloofsgetuigen. Eigenlijk
waren dat ook mensen zoals wij. Psalm 150 spreekt mij erg
aan, een mooie psalm.” 

Wat wil je zelf aan dit interview toevoegen?
,,Dat we er allen op letten dat het zingen en orgelspel gelijk
lopen. De een begint wel eens eerder dan de ander.” 

Maarten Kuitert



Taakgroep Evangelisatie
Wie zijn dat en wat doen ze?

De kerk kan niet meer zonder taak-
groepen. Ze doen van alles, maar wat
eigenlijk? Bidt de taakgroep Gebed
onophoudelijk? Is de verspreiding van
De Blijde Boodschap in goede handen
vanwege de taalgroep Evangelisatie
en hoeven wij, gewone stervelingen,
nu niets meer te doen? Bij wie moet
ik zijn als ik een goed idee heb voor de
eredienst? En ik zou best willen op-
passen, maar meld ik dat bij de taak-
groep Eredienst of bij de taakgroep
Jeugd & Jongeren?
Met andere woorden, hoogste tijd
voor een voorstelrondje. De taak-
groep Evangelisatie is deze keer aan
de beurt.

Allereerst wil de taakgroep graag een
definitie geven van evangelisatie:

Met evangelisatie proberen christe-
nen de wereld in contact te brengen
met Jezus Christus en Zijn Evangelie,
in de hoop dat mensen in Hem en zijn
boodschap gaan geloven en hun le-
vens erdoor laten veranderen. Dit
hoeft niet vanaf een zeepkist, of door
bij de deuren langs te gaan, maar
zoals Franciscus van Assisi zei: ‘des-
noods met woorden’. 
We willen vooral de gemeente ervan
bewust maken dat evangelisatie niet
iets is van een paar gedreven mensen
in de kerk, maar van de gehele ge-
meente. Het is een Bijbelse opdracht:
‘Gaat dan heen, maakt alle volken tot
mijn discipelen’. God heeft mensen,
Zijn gemeente nodig om die opdracht
te vervullen, ook wij, jong
en oud.

Wat zijn jullie be-
langrijkste taken? 
Hoe kunnen wij als
Fonteingemeente iets
betekenen voor de
mensen in de buurt in
onze stad, om in gesprek
komen met gelovigen en
ongelovigen, een gebaar,
of een ontmoeting? We doen

dat onder meer door hen uit te nodi-
gen voor een kopje koffie en een ge-
sprek op bijvoorbeeld woensdagoch-
tend. Daarnaast bezorgen we ze
lectuur, of een uitnodiging voor een
speciale avond of kerkdienst.

Waar besteden jullie de meeste tijd
aan? 
Er is niet direct iets te benoemen
waar de taakgroep de meeste tijd aan
besteedt. De activiteiten worden
vaak verdeeld over een periode en we
spelen ook vaak in op stedelijke, kerk-
brede activiteiten. 

Wat vinden jullie zelf het leukst of
mooist om te doen? 
Gemeenteleden activeren en betrek-
ken bij evangelisatieactiviteiten.
Denk bijvoorbeeld aan het project Er
is Meer waarbij door onze gemeente-
leden meer dan zeshonderd glossy’s
zijn verspreid, en waaruit mogelijk
vele vervolggesprekken of contacten
zijn voortgekomen. Dat geldt ook
voor het verspreiden van het blad
Leven Nu bij Pasen en Kerst. Ook
bij activiteiten van stichting
Present is onze gemeente al
vele malen betrokken ge-
weest. Dat willen we
graag voortzetten.
Onze missie is dan
ook: Een kerk
die in een
wijk staat
kan niet
v e r-

borgen blijven. 
Van binnenuit willen we door middel
van GemeenteGroeigroepen, Alpha
Cursussen en dergelijke, gemeentele-
den toerusten een discipel een ge-
tuige van de liefde van Jezus Christus
te zijn- én om dit handen en voeten te
geven in de wereld om ons heen. Ook
met speciale laagdrempelige evange-
lisatiediensten in De Fontein hopen
we het komende nieuwe seizoen
weer te beginnen. De samenwerking
met de werkgroep Kerk in de Stad
loopt op dit moment ook goed. Er
wordt nagedacht over hoe wij als ker-
ken in Leeuwarden iets kunnen bete-
kenen in het project Leeuwarden Cul-
turele Hoofdstad 2018.  

Wie zijn er allemaal lid van jullie
taakgroep? 
De taakgroep Evangelisatie en Missi-
onair Werk bestaat uit ds. Alfons van
Vliet, Josefine Zijlstra en Germen 
L. (Lourens) van IJs.

Hoe zijn jullie het best te bereiken? 
De mensen van de taakgroep zijn al-

tijd aanspreekbaar na de kerk-
dienst en via de e-mailadressen
en telefoonnummers die op de
website van De Fontein staan. 

Hoe draagt jullie taak-
groep bij aan de missie van

De Fontein? 
Het beleidsplan en de

missie van de
taakgroep slui-
ten naadloos
aan bij de mis-
sie van onze

gemeente n.l.
een getuige zijn
van de liefde

van Jezus Chris-
tus zowel in

woord als in daad.
‘Jezus volgen,
mensen dienen’. 
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Bijbels koken: honingkoeken
Het woord maaltijd komt talloze malen voor in de Bijbel.
Geen wonder: samen eten is belangrijk in elke cultuur, al mag
de onze daar wel weer wat meer aandacht aan besteden. Dat
doen we dan ook door deze rubriek. 
Niet alle recepten uit de Bijbel lenen zich ervoor hier te wor-
den beschreven. Een vetgemest kalf is een beetje groot,
sprinkhanen wel erg exotisch (hoewel, wie durft?) en om nu
een heel lam tafel te zetten...  Maar aan honingkoek zal toch
niemand zich een buil vallen? In II Samuel 6 schijnt sprake te
zijn geweest van honingkoeken, en hoewel de redactie niet
instaat voor de historiciteit van het recept, smaakt het vast
uitstekend!

Eet smakelijk!

Rijkdom

‘t�Is�Gods�Geest�die�alles�omgeeft,

die�in�en�door�alles�werkt�en�leeft:�

In�dier�en�plant�ja,�Hij�gaf�zelfs�kracht�aan�steen.�*

Is�bovenal�in�mensen,�stroomt�lichtend�door�hen�heen.

Welk�een�Rijkdom�wordt�vergaard,

door�wie�dát�voor�en�na�ervaart!

Hessel�Sevenster
*‘steen’�staat�hier�symbool�voor�alle�materie

Ingrediënten:

75 gram gesmolten boter of amandelolie
125 gram honing
2 eieren
450 gram volkoren tarwemeel
1 theelepel kaneel
mespunt zeezout
1 dl. melk

Klop de boter of olie en honing door elkaar. Voeg de eieren
toe, zeef de droge ingrediënten samen en voeg ze om en
om met de melk toe aan het romige olie/honing mengsel.
Schep het gebak in een ingevette cakevorm. Bak de cake in
35 minuten gaar in een voorverwarmde oven van 180 gra-
den. Lekker met honing erop!
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KINDERPAGINA
De kerk in Kapla 

Het leek me leuk om onse niewe kerk de fontein na te bouwen , maar ik
wist niet waar mee ik het moest doen . Toen zag ik de kapla. Ik dagt daar
mee ga ik het bouwen . Ik moest me konsetreeren en nadenken , daar hat ik
rust voor nodig. Het was moeilijk maar uitendelijk hat ik het in de smie-
sen . Het werd steeds makelijker en makelijker. Het ging ook steeds sneler
maar het durde nog steeds heel lang. Na een uur of zo was ik klaar het

zag er toen zo uit.

Geschreeven door Frank v.d. Veen
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DE FONTEIN

Kerkdiensten
9.30 uur

6 jul Ds. Alfons van Vliet

13 jul Dr. C. Huisman, Meppel

20 jul Ds. D. Lof, Leeuwarden

27 jul Ds. A.J. Leerink, B’post 

Augustus

3 aug Ds. T. Wever, Nijeholtpade

10 aug Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden

17 aug Ds. Alfons van Vliet

24 aug Ds. Alfons van Vliet

31 aug Ds. J.G.Kemperman


