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Van de redactie
Heeft u ook de enquête van de PKN ingevuld? Dan kunt u nu zien of uw
ideeën een beetje overeen komen met wat de meeste andere leden van
de kerk hebben ingevuld. Een ding staat vast: het wordt niet meer zoals
het was. 
En dat geldt ook voor De Fontein. Vroeger was er bijvoorbeeld alleen
een orgel, nu is er IMPULS. En er is een nieuw Fries liedboek. Het had
nog even wat voeten in de aarde maar niets staat de kerken nog in de
weg eens een Fries lied te zingen. Gaan we dat ook doen? 
En wat waren de kinderen goed bezig! Ze hebben de omgeving van
de kerk mee helpen opruimen, en dat was geen overbodige luxe. Op
pagina 14 leest u wat ze allemaal tegenkwamen... 

De redactie wenst u veel leesplezier!
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Vragen van alle tijden, voor iedereen

Met hart en ziel. Dat is de titel van een boekje dat de
Protestantse Kerk in Nederland een paar jaar gele-
den – in 2011 – heeft uitgegeven. 
Het gaat over 10 moeilijke vragen en hun antwoor-
den. Vragen die zomaar gesteld worden en waar
dikke boeken over vol zijn geschreven. Het is te be-
stellen bij bestellingen@pkn.nl of bij
www.pkn.nl/missionair

Vragen
Welke vragen worden er zoal gesteld - met een (na-
tuurlijk veel te) kort antwoord daarop, maar net ge-
noeg om even erover na te denken? 

1.  Waarom is er zoveel lijden als God liefde is?
2.  En de andere godsdiensten dan?
3.  Kun je God bewijzen?
4.  God oké, maar wat moet ik nou met Jezus?
5.  Is niet alles relatief?
6.  Wat heb je aan het geloof?
7.  Schepping of evolutie?
8.  Geloof en seksualiteit: kan dat samen?
9.  Hoort geweld bij geloof?
10.En de hel dan?

Missionair
U ziet het: vragen die iedereen wel eens stelt. De in-
steek is missionair. Om heel in het kort een mogelijke
weg te wijzen. Ook in een gesprek met anderen. 
Misschien bent u nieuwsgierig geworden. U kunt het
voor een paar euro bestellen en gaan lezen. Wie weet
kunt u met een aantal anderen een kring vormen en
er samen - in tien keer - over praten.
Over één vraag wil ik nog wel iets meer noemen. Dat
is vraag 4. Ik vat het antwoord voor u samen. Het
stukje begint met de kernzin: Jezus laat zien wie God
is. Dat wordt als volgt uitgewerkt.
‘Geloven in ‘god’ kan nog van alles betekenen. Over
welke god hebben we het dan? (…) Jezus laat zien
wie God is. 
Hij doet dat in zijn leven met woorden en daden.
Woorden over het Koninkrijk, over liefde, vergeving,
over leven dat past bij Gods bedoelingen. Zijn leven
eindigt aan een kruis. 
Toch is dat niet het einde. Zijn dood blijkt méér te
zijn dan een roemloos einde. In zijn dood herstelt God
de relatie tussen de mensen en zichzelf. Dat wordt
duidelijk als Jezus na drie dagen verrijst uit het graf.
Hij leeft. 
Hij verschijnt aan de leerlingen, de beweging naar
het Koninkrijk is niet gestopt. De dood is overwon-
nen, de vrede tussen God en mensen geeft aan ieder-

een de kans opnieuw te beginnen.’
Tot zover een gedeelte uit dit boekje Met hart en ziel.
Er worden ook nog enkele citaten en bijbelteksten ge-
noemd. 
Een citaat luidt: De wereld viert Kerst, maar de kerk
viert Pasen. Zo’n citaat geeft te denken!

Tenslotte
Deze keer geen gewone meditatie maar een boekbe-
spreking van een boekje vol korte meditaties. Met ge-
dichten en citaten en bijbelteksten.
Van harte aanbevolen!

Ds. Hans Kemperman

MEDITATIE
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IMPULS VOOR DE FONTEIN
De meeste kerkgangers zullen ons in-
middels wel kennen: Impuls is de mu-
ziekgroep die af en toe muzikale mede-
werking verleent aan de kerkdiensten.
Misschien heeft u ons ook na de dienst
wel eens horen spelen.

De muziekgroep bestaat al wat langer,
maar krijgt zo langzamerhand een wat
vastere vorm. 
Er hebben in de loop van de tijd al ver-
schillende mensen meegedaan, maar
inmiddels kun je wel spreken over een
‘harde kern’. Die bestaat uit: Bert Dek-
ker (drum), Joanne Snip (gitaar en
zang), Laura van der Meer (piano), Ka-
rina van der Wal (dwarsfluit), Gerrit Jan
Wolters (zang) en Romana Bremer
(zang). 
Daarnaast zijn er nog verschillende
mensen die ook regelmatig meespelen
of zingen, bijv. als een van de anderen
niet kan. 
Onze naam Impuls danken we aan Jan
Zeeders. Hij won vorig jaar de door de
band uitgezette prijsvraag om een
naam voor de band te bedenken. 

De naam ‘Impuls’ sprak ons van de ver-
schillende inzendingen het meeste aan.
Impuls betekent zowel beweging als
aansporing en dat omschrijft heel goed
wat wij hopen te zijn: een stimulans in
de verdere opbouw van onze ge-
meente. 

Repertoire
Op dit moment spelen we vooral veel
liederen uit Opwekking en de Evange-
lische liedbundel. Maar we staan ook
open voor andere liederen. De Fontein
is een veelkleurige gemeente en het is
ons streven om daar bij het opbouwen
van het repertoire ook rekening mee te
houden. Suggesties zijn dan ook van
harte welkom! 
Tot nu toe hebben we vooral in bijzon-
dere diensten gespeeld. Maar het is de
bedoeling dat het daar niet bij blijft. We
zijn in overleg met de verschillende
taakgroepen om tot een schema te
komen waarbij we regelmatiger gaan
optreden. We denken bijvoorbeeld aan
één keer per maand. 
Ook op andere punten zijn we volop in

ontwikkeling. Zo hebben we advies ge-
vraagd (en gekregen!) aan muzikanten
die al meer ervaring hebben met een
muziekband en wordt er op dit mo-
ment gewerkt aan een vaste geluidsin-
stallatie. 
Zo’n vaste installatie zou erg fijn zijn
omdat we nu bij elk optreden de instal-
latie van Hugo (de man van Joanne)
moeten laten komen.
Wij vinden het allemaal heerlijk om mu-
ziek te maken, maar uiteindelijk spelen
we niet voor onszelf. We spelen om God
eer te brengen en we hopen dat de mu-
ziek mensen mag helpen om dichter bij
God te komen. 
Een Impuls voor de Fontein? Dat hopen
we te mogen zijn!

Romana Bremer
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Nieuws
Heeft u de enquête op de website van de
PKN laatst ingevuld? Hier is de uitslag!

Meer dan de helft van de leden (52,7%)
van de Protestantse Kerk in Nederland
staat open voor verandering in hun
plaatselijke kerkgemeenschap. Dat
blijkt uit de enquête ‘Kerk op weg naar
2025’.
Van de mensen die openstaan voor ver-
andering, geeft 60% aan dat die be-
hoefte aan verandering in hun kerkge-
meenschap gedeeld wordt. Ook
ervaren degenen die verandering willen
voldoende steun hiervoor vanuit de ker-
kenraad (73%), de predikant (73%) en
de gemeenteleden (76%).
Het omzien naar elkaar (pastoraat) is
volgens de overgrote meerderheid van
de respondenten (90%) de belangrijk-
ste kerntaak van kerkzijn. Een goede
tweede plaats krijgen de kerkdiensten.
Volgens 87% behoren kerkdiensten tot
de kern van kerkzijn.

Kerkdiensten
Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten
waar de meeste behoefte aan verande-
ringen bestaat. Ongeveer de helft van
de mensen die behoefte heeft aan ver-
andering ziet dat in een vernieuwde in-
vulling van de kerkdiensten. Dit is ook
het onderwerp waarvan de meeste in-
vullers van de enquête (39%) denken
dat dit gevoelig ligt in hun kerkgemeen-
schap. Een vernieuwde vorm van de
kerkdienst zou voor 37% van de mensen
die nooit of bijna nooit meer naar de
kerk gaan een reden zijn om vaker een
kerkdienst te bezoeken. 
Ds. Arjan Plaisier, scriba van de gene-
rale synode: ,,We kunnen rustig stellen
dat de leden van de Protestantse Kerk
in Nederland over het algemeen ver-
nieuwingsgezind zijn. En blijkbaar lig-
gen er kansen op het gebied van de in-
vulling van kerkdiensten. Interessant
om hier goed over na te denken met el-
kaar.”
In de enquête werden diverse scenario’s
geschetst die samenhangen met de or-
ganisatiestructuur van de Protestantse
Kerk. Nu is het bijvoorbeeld alleen mo-
gelijk lid te worden van de Protestantse
Kerk via doop, belijdenis of als gastlid.
Uit de enquête blijkt dat er behoefte is
om na te denken over het aanbieden

van alternatieve vormen van betrok-
kenheid, zodat geïnteresseerden zich
makkelijker kunnen verbinden aan de
Protestantse Kerk. Vooral predikanten
(84%) zijn hier grote voorstanders van.
Als het op financiën aankomt, kiest
63% voor het behouden van de predi-
kant in plaats van het kerkgebouw. Het
is dus denkbaar dat de Protestantse
Kerk over een paar jaar ook in huiska-
mers, scholen, buurthuizen te vinden is.

Synode
De enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ is
door meer dan 18.000 mensen inge-
vuld. Sinds november 2014 praat de ge-
nerale synode van de Protestantse Kerk
in Nederland over ‘de kerk op weg naar
2025’. Centraal staat daarbij de inhoud:
kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’
naam. Wat is de kern van de Protes-
tantse Kerk? Hoe kunnen we terug naar
de basis? Er is een breed gedeeld besef
dat de huidige structuur niet houdbaar
is en een te groot beroep doet op men-
sen en middelen. ‘Kerk 2025’ gaat erom
energie vrij te maken voor de kerntaken
van kerkzijn en daar past een slanke or-
ganisatie bij.
‘Kerk 2025’ stond op de agenda van de
generale synode in april, daar werd de
komende synode in november voorbe-
reid. De resultaten van het onderzoek
zijn een belangrijke bron van informatie
voor deze en volgende besprekingen.

Bazaar
Voor de bazaar op 17 oktober hebben

we veel vrijwilligers nodig. U kunt zich
alvast opgeven bij de dames van de

bazaarcommissie voor:
- vrijdag 16 oktober wanneer 

‘s ochtends de voorbereidingen zijn.
- zaterdag 17 oktober (gehele dag)
- zaterdag 17 oktober (‘s morgens)
- zaterdag 17 oktober (‘s middags)

Alvast bedankt!

De bazaarcommissie,
Hanneke Lemstra, Dirkje van der Veen

Saakje van IJs, Reinouw Jellema
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Als afsluiting van het winterseizoen
nodigen wij u van harte uit voor de
ontspanningsmiddag op maandag 18
mei om half drie in De Fontein.
Het programma ziet als volgt uit:
Een meditatie wordt verzorgd door
ds. Alfons van Vliet. De middag wordt
verder gevuld met bingo, rummikup,
sjoelen, dammen, trinominos en ge-
zellig bijpraten.
We sluiten af met een broodmaaltijd,
die ongeveer om 18.30 uur is afgelo-
pen.
Met een collecte wordt een bijdrage

voor de gemaakte kosten gevraagd.
U kunt zich voor 12 mei opgeven bij
Hinke Wijngaarden, tel : 2661236, Jan
Zeeders, tel: 2127983 of bij uw be-
zoekdame.
Wilt u gebruik maken van de auto-
dienst? Neem dan contact op met Tiny
Dijkstra tel: 2670306 , Hinke Wijngaar-
den of Jan Zeeders 
Als u met de taxi komt, kunt u het
beste afspreken dat de taxi u om 19.00
uur weer naar huis brengt. We hopen
op een gezellige middag met elkaar.

Voorlichtingsmiddag
over de WMO 

De diaconie houdt donderdag-
middag 4 juni een voorlichting

over de wet maatschappelijke on-
dersteuning (WMO). 

Het wijkteam oud oost komt dan
uitleggen wat u kunt verwachten
bij een keukentafelgesprek. Ook

kunt u kennismaken met een aan-
tal gezichten van het wijkteam. 

Deze middag is bedoeld voor
mensen die een hulpvraag heb-

ben of de personen die hun hierin
ondersteunen. Nadere berichten

volgen in de zondagsbrief.

Ontspanningsmiddag voor ouderen
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Voor mei en juni zijn de volgende doe-
len voor de tweede collecte vastge-
steld:

3 mei: Missionair werk in eigen ge-
meente
De kern van missionair werk gaat over
‘het delen van het Evangelie met men-
sen die daar niet van weten of ervan
vervreemd zijn’. Dat kan op allerlei ma-
nieren. In de verschillende wijken wordt
daar invulling aan gegeven door geza-
menlijke maaltijden en openluchtdien-
sten te houden. In onze wijk zijn er
onder andere contacten met het wijk-
panel, Palet en de Groene Apotheek en
starten we in het najaar met avond-
diensten, gericht op buitenkerkelijken.
Stadsbreed is de missionaire taakgroep
Kerk in de Stad actief. Helpt u mee om
deze ontmoetingen met het Evangelie
mogelijk te blijven maken?

10 mei: Nederlands Bijbelgenoot-
schap
Van de NBG-vertaling 1951 tot een
nieuwe Bijbelvertaling in Burkina Faso.
En van de Bijbel in Gewone Taal tot een
evenement als The Passion. Het Neder-
lands Bijbelgenootschap brengt de Bij-
bel dichtbij, al 200 jaar. Samen met
leden en donateurs maakt het NBG het
mogelijk dat mensen in binnen- en bui-
tenland de Bijbel ontdekken, ervaren
en doorgeven. Dat doen we voor vol-
gende generaties, in andere talen en in
nieuwe vormen.
Het Nederlands Bijbelgenootschap
ontvangt geen subsidie en kan zijn werk
doen dankzij giften van mensen die de
Bijbel belangrijk vinden. Mensen die de
Bijbel niet alleen in hun eigen leven een
plek geven, maar die ook anderen Gods
Woord gunnen, omdat ze de kracht
ervan in hun eigen leven ervaren heb-
ben.

14 mei Hemelvaartsdag: 
Er is op Hemelvaartsdag één collecte
voor het diaconaal werk.

17 mei: Kerkenwerk in eigen ge-
meente

24 mei: Kerk in Actie Zending: Geef de
Bijbel in eigen taal!
Jarenlang heeft het Institute for Bible
Translation hard gewerkt aan de verta-
ling van de Bijbel in het Krim-Tataars.
De Krim-Tataren vormen minderheid in
de smeltkroes van culturen op de Krim.
Veel Krim-Tataren zijn tijdens een ja-
renlange ballingschap christen gewor-
den. Een Bijbel in de eigen taal was er
niet. En dat terwijl een Bijbel in eigen
taal zo belangrijk is voor hun identiteit
en voor de opbouw van hun kerken en
gemeenschappen. In 2014 kwam een
gesproken versie beschikbaar. In 2015
moet de Bijbel gedrukt gaan worden.
Eén gedrukte Bijbel zal 9 euro kosten.
Kerk in Actie wil het drukken van 2000
stuks mogelijk maken!

31 mei: ZWO-project Columbia Inter-
actief

7 juni: Kerk in Actie Werelddiaconaat
Geef een fiets aan een gezondheids-
werker!
Zorg moet voor iedereen toegankelijk
zijn, ook in Kenia. Daarom heeft de
overheid een aantal gezondheidscentra
ingericht. Ze functioneren goed, dank-
zij de vele vrijwillige medewerkers.

Deze vrijwilligers bezoeken gezinnen in
de omliggende dorpen. Ze beantwoor-
den vragen over hygiëne en voeding en
weten hoe ze klachten moeten inter-
preteren. Maar de afstanden zijn groot.
De organisatie CooP-Africa, partner
van Kerk in Actie, zorgt er via Bike4Care
voor dat de ruim 800 vrijwilligers een
fiets krijgen, zodat ze meer gezinnen
kunnen bereiken met medische zorg en
advies. De gezondheidswerkers krijgen
een training in fietsonderhoud. Een
kwart van de kosten betalen ze zelf. Ze
kunnen ook sparen voor een fiets-am-
bulance.

14 juni: Expect - Studentenpastoraat
De Stichting Studentenpastoraat Leeu-
warden is verbonden aan een aantal
plaatselijke kerken. Expect komt hieruit
voort. De bijbel en het christelijk geloof
zijn een bron van inspiratie, maar zoda-
nig dat ook degenen die niet kerkelijk
of gelovig zijn zich als deelnemer thuis
zullen voelen bij de activiteiten van Ex-
pect. Dit blijkt ook werkelijk het geval
te zijn. Vele deelnemers hebben geen
kerkelijke binding, maar voelen zich
thuis bij de activiteit waarvoor ze geko-
zen hebben.

21 juni: Missionair werk in de eigen
gemeente

Namens de diaconie, 
Steven Doelman

Wat gebeurt er eigenlijk met uw collectegeld? En wat doet de diaconie
nog meer? Nieuws van de diaconie van De Fontein.

Van de diaconie

Opbrengsten collecten februari 
1 feb Diaconie en kerk €196,58

KIA/werelddiaconaat 
€202,05 

8 feb Diaconie en kerk €174,26
PKN/missionair werk €162,70

15 feb Diaconie en kerk €159,35
ZWO project      €154,48

22 feb Diaconie en kerk €97,07
jeugdwerk in eigen 
gemeente €217,17

Totaal €1463,66

Opbrengsten collecten maart
1 mrt Diaconie en kerk €177,87

KIA/zending €187,34
8 mrt Diaconie en kerk €193,37

KIA/diaconale 
vakantieweken €194,63

11 mrt Diaconaal werk €147,40
15 mrt diaconie en kerk €167,23

ZWO project €167,32
19 mrt Het Nieuwe Hoek HA€40,75
22 mrt Diaconie en kerk €183,31

KIA Villa Vrede €311,01
29 mrt Diaconie en kerk €183,31

KIA Totaal werk €164,97
31 mrt Ziekendienst tbv 

Leprastichting € 105,55

Totaal €2224,06
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Om misverstanden te voorkomen: het is
goed om te weten dat zowel kampeer-
ders als daggasten van harte welkom
zijn. 
Ben je geen kampeerder of ontbreekt
het je aan tijd om een heel weekend te
komen, dan kun je er dus ook voor kiezen
om een dag(deel) naar de Kleine Wielen
te komen!
Als je zin hebt om mee te doen, dan kun
je je tot 12 juni aanmelden bij Peter de
Vries door te mailen naar peter-
irene@zonnet.nl of te bellen naar 058-
2131292. 

Vrijwilligers
Verder zijn we nog op zoek naar vrijwilli-
gers die ons kunnen helpen bij prakti-
sche zaken zoals het opzetten van ten-
ten, het maken van salades voor bij de
barbecue, enz. Hiervoor kun je je ook
aanmelden op de hierboven genoemde
manieren.

Kosten
De kosten voor het kamperen zijn 
€ 7,50 per persoon per nacht.
De kosten voor daggasten bedragen 
€ 1,00 per dag.
Voor deelname aan de barbecue betaal
je € 7,50 per persoon (€ 5,00 voor kinde-

ren t/m groep 8.).
Het wordt vast een prachtig kampeer-
weekend, dus aarzel niet en meld je aan!

Peter de Vries, Willem Dijkstra 
en Cor Herder

Het niet te missen Fontein-kampeerweekend

Zoals al eerder aangekondigd, wordt het jaarlijkse kampeerweekend dit keer gehouden 
van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni.

Dank en lieve groeten

Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik jullie
mis.
Sinds 11 november vorig jaar ben ik door
een heftige whiplash buitenspel gezet. Dat
is niet eenvoudig… Maar met grote regel-
maat vallen er mooie lieve kaartjes bij ons
door de brievenbus en daar wil ik jullie heel
hartelijk voor bedanken. Dat doet zó goed. 
En natuurlijk ook de bezoekjes en bloemen
niet te vergeten, dank jullie wel!
Hoelang mijn proces nog gaat duren weet
niemand, maar wel de Here God. En op
Hem stel ik mijn vertrouwen en bid Hem om
geduld , rust en acceptatie. Want uit mezelf
lukt dat niet zo gemakkelijk. En per dag
leven aan Gods hand. Ik heb een prachtig
dagboekje gekregen: Dichtbij Jezus, van
Sarah Young, en daarin, samen met de bij-
bel , vind ik mijn leidraad voor elke dag.
Lieve groetjes voor jullie allemaal en wie
weet tot spoedig ziens,

Henny de Jong

50 dagen op weg met God
Dit jaar heeft De Fontein voor het eerst aangehaakt bij de lande-
lijke actie van het Evangelisch Werkverband, ‘50 dagen op weg met
God’. 
Daarmee besteden we de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren
extra aandacht aan onze relatie met God, 50 dagen voor bezinning
en verdieping, 50 dagen om wellicht meer dan anders te bidden,
alleen en/of samen. Dat doen we aan de hand van een speciaal
daarvoor gemaakt dagboekje.
Er zijn in onze gemeente zo’n 40 dagboekjes besteld, zodat er mis-
schien wel 75 tot 100 mensen (alleen, met z’n beiden, als gezin)
meedoen aan deze prachtige, jaarlijkse, actie.
Op de catechisaties en ook in de erediensten zal er een paar keer
aandacht aan worden besteed. Daarnaast zijn er twee avonden
waar we onze ervaringen delen. De eerste avond is al geweest, op
14 april, maar op dinsdag 12 mei, van 19.45-20.30u, is iedereen die
wil van harte welkom, in één van de zalen van de kerk. We hopen
op een mooie, opbouwende avond samen.
We hopen ook dat volgend jaar nog veel meer gemeenteleden mee
gaan doen aan deze geloofsopbouwende actie! 

Taakgroep Gebed, Taakgroep Vorming&Toerusting, 
Taakgroep Jeugd&Jongeren
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Een dezer dagen ligt Lieteboek - Sjonge en bidde thús en yn
tsjerke in de winkels. De redactie van het Lieteboek hoopt dat
de integrale vertaling van het nieuwe liedboek ertoe leidt dat
voorgangers ook in ‘gewone kerkdiensten’ eens een lied in het
Fries laten zingen. In De Fontein hoeven we daar niet heel
hard op te rekenen. 

,,Een eventueel verzoek met een concreet voorstel zal ik zeker
honoreren”, zegt ds. Hans Kemperman. ,,Maar het heeft niet
mijn aandacht”, meldt hij er eerlijk bij als hem wordt gevraagd
of hij vaker een lied in het Fries op de liturgie gaat zetten, nu
het nieuwe liedboek ook in de memmetaal beschikbaar is. 
Kemperman: ,,Het lijkt me een welkome aanvulling. Veel Frie-
zen hebben als eerste taal het Fries, bidden ook in het Fries. Het
Friese liedboek maakt het mogelijk om Friese liederen te zin-
gen. Toch denk ik dat in een gemêleerde groep kerkgangers het
niet voor de hand ligt om erg veel nadruk op het Fries te leg-
gen.” 
Hij heeft op zich helemaal geen bezwaar wanneer ,,bijvoor-
beeld een ambtsdrager die de afkondigingen doet” het Fries
gebruikt. Maar: ,,Als voorganger spreek ik geen Fries. Dus een
Friese dienst zal met een gastvoorganger moeten.” Ds. Alfons
van Vliet houdt het in zijn reactie op: ,,Helemaal met Hans
eens!” 
Voorlopig zal er dus niet heel veel meer Fries gezang klinken in
De Fontein. Maar wie weet kan dat veranderen. ,,Misschien kan
er een peiling worden gehouden om te weten wat het draagvlak
is om min of meer regelmatig een Fries lied te laten zingen:”
merkt ds. Kemperman op. 
Praktische belemmeringen hoeven er in elk geval niet meer te
zijn. Sinds op 18 april de Interkerkelijke Stichting voor het Kerk-
lied en de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Eare-tsjinst

(YKFE) de Friese versie van het Liedboek - Zingen en bidden in
huis en kerk presenteerden, is van ieder denkbaar lied uit die
bundel een vertaling in geef Frysk beschikbaar. Daar hebben
redacteuren Jan Breimer, Bob Pruiksma en Cor Waringa (oud-
predikant in de Koepelkerkwijk) wel voor gezorgd. Zij wensten
alle 1415 zang- en leesteksten uit ‘het nieuwe liedboek’ niet al-
leen vertaald te zien: het moesten ook echt hoogstandjes wor-
den. 
,,Wat tekst oanbelanget, mar ek yn ferhâlding ta de melody,
mei de klemtoanen op it goeie plak ensafuorthinne”, legt Wa-
ringa uit. Breimer: ,,Mar ek: dat se rjocht dogge oan wat de
oarspronklike dichter bedoeld hat. Kinst mei in oersetting
samar teologysk in oare kant út sile, bygelyks om’t it dan
moaier rimet.” 
Ook alle teksten waarvan al een vertaling bestond - zo’n 570 -
zijn nagekeken en zo nodig gereviseerd, om de complete bun-
del op hetzelfde niveau te brengen. 

Gedoe
In de week voor de presentatie ontstond niettemin nog gedoe
met enkele auteurs die het niet eens waren met de (kwaliteit
van de) vertaling van hun liederen. Als gevolg daarvan kon het
boek niet direct na de presentatie in de verkoop, maar moest
er eerst een bijlage gedrukt worden met de op- en aanmerkin-
gen van deze dichters. 
Wanneer het boek precies in de winkel ligt was nog niet duide-
lijk toen dit magazine op de persen ging, maar het kan nooit
lang meer duren. Hoogstwaarschijnlijk is inmiddels ook wel een
exemplaar bij De Fontein bezorgd, want bij het vertaalproject
hoorde ook de verspreiding van het boek langs alle Friese kan-
sels. 
It Lieteboek verschijnt als volstrekt gelijkwaardig broertje van

Lieteboek: geef gerust eens een verzoekn  

De redactie van it Lieteboek: ds. Cor Waringa, Jan Breimer en Bob Pruiksma. Foto: Willem Wilstra
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het Liedboek: niet alleen dezelfde inhoud
maar ook dezelfde druk- en bindkwaliteit,
voor dezelfde prijs: 25 euro. Om dat mo-
gelijk te maken moesten fondsen en par-
ticulieren behoorlijk wat geld bijleggen:
zelfs als de eerste oplage van vierduizend
exemplaren uitverkocht zou raken, kon
uitgever Liedboek BV anders nooit uit de
kosten komen. 
Er is zeker nagedacht over een wat be-
perkter boek, maar de redacteuren zijn
blij dat het gelukt is om een integrale ver-
taling uit te brengen. Het benadrukt de
positie van het Fries als gelijkwaardige
taal, vinden ze. 
Maar het is ook gewoon praktisch dat
voorgangers voor ieder willekeurig lied uit
het Liedboek, de Friese variant kunnen
pakken. 
Waringa: ,,Dat ferleget de drompel om ek
yn in ‘gewoane tsjinst’ ris in liet yn it Frysk
te sjongen. Wy binne derfan oertsjûge dat
dizze útjefte in grutte bydrage leverje sil
oan it brûken fan it Frysk.” 

Arjen Bakker

     oeknummer op
Ze zijn al aardig ingeburgerd, de GemeenteGroeiGroepen (GGG). Er zijn
nu ..... GGG’s, dat is .... meer dan vorig jaar. Maar de groei moet niet al-
leen qua aantallen plaatsvinden, maar ook inhoudelijk. Hoe zou dat er-
voor staan? Tijd voor een enquête, dacht groepsleider Willem Dijkstra.
Aldus geschiedde.
Waarom sluiten mensen zich eigenlijk aan bij een GGG, was de eerste
vraag. De meeste mensen bleek het vooral te gaan om de kleine groep
waarin ze zich vertrouwd voelen. Regelmatig samenkomen in een groep
stimuleert de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid. Sommige
GGG-ers maken al tien jaar deel uit van een GGG! 
Maar de verdieping in de Bijbel en de groei van het geloof die veel GGG-
ers ervaren, is een even belangrijke reden lid van een GGG te zijn. Dienst-
baar zijn aan elkaar, discussiëren over geloofszaken en van elkaar leren,
het kan allemaal in een GGG.
Er zijn vijf groepen met gemeenteleden ( totaal ongeveer 48 personen)
uit alle drie oude wijken. Verder zijn er twee JGG groepen actief. Hier zit-
ten ca. 20 jongeren op. De groepen komen door de week op een avond
bij elkaar. Ze gebruiken de boekjes Leven door de Geest en Over de grens
met Paulus van het Evangelisch Werkverband, Eenzaamheid van Auke-
lien van Abbema en Tien vragen van Bernhard Luttinkhuis

Gewone woorden
Het woord Groei heeft nog meer betekenissen dan dat de groep groeit,
blijkt uit de antwoorden. Groeien in geloof en vrijmoedigheid, in kennis
van de Bijbel, en in de relatie met God. En hoe leg je in gewone woorden
aan anderen uit wat je gelooft? Dat is niet altijd makkelijk. Op de GGG
kun je je daarin oefenen. 
Het belang van een gemeenschap waar je als christen deel van uit
maakt, blijkt duidelijk uit de antwoorden. Natuurlijk kun je geloven in
je eentje, maar samen is veel beter. 
Een beetje terughoudendheid is te bespeuren in de antwoorden op de
vraag hoe GGG-ers aan anderen vertellen dat ze naar een GGG gaan. Op-
vallend veel mensen antwoorden dat ze het niet aan de grote klok han-
gen. Misschien kleven er nog veel vooroordelen aan een GGG? Mensen
denken dat het moeilijk is op een GGG, vermoedt een respondent. An-
deren maken juist wel reclame, en waarom ook niet als het zo goed be-
valt? Vooroordelen zijn er om te worden weggenomen.

Nog niet aangesloten bij een GGG? Eerst wat meer informatie vragen
kan bij Willem Dijkstra. Schiet hem aan in de kerk, bel of mail:
(058)2667750 of dykstraw@filternet.nl of vormingentoersuting@defon-
tein058.nl 

GemeenteGroeiGroepen, een goed idee!

Tegen de stroom in roeien 

is de enige manier 

om bij de bron te komen

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

21 mei Mevr. I. Brouwer- Schootstra Molenstraat 8 8911 BC 80 jaar
22 mei Dhr. G. Vlasma Eropaplein 39f 8916 HJ 75 jaar
22 mei Dhr. S. Andringa  Piskhoarnedyk 1 A, Wirdum 9088 BX 94 jaar
24 mei Mevr. J. Heidstra - Dragstra Auke Stellingwerfstr. 15 8921 NT 93 jaar
26 mei Mevr. J.C. ter Steege - van Kempen Goudenregenstraat 25 8922 CN 91 jaar 
29 mei Mevr. W. Wiersma - Kranenburg  Fonteinstraat 71 8913 CW 91 jaar

2 juni Mevr. B. Fahner -Paassen Bieruma Oostingweg 87 8917 DG 92 jaar 
4 juni Dhr. R. Tanahatoe Willem Sprengerstraat 58 8922 BT 70 jaar
6 juni Dhr. G.R. Fokkema Achter de Hoven 109 8933 CK 92 jaar 
8 juni Mevr. A. Zwiering -Janssens Eestraat 15 8922 JA 91 jaar 
16 juni Mevr. J. Weidema – Gros Taco van der Veenplein 57 8923 EM 80 jaar 
19 juni Mevr. A. van der Bijl – van Kammen Suderein 9, Tytsjerk 9255 LB 75 jaar 
19 juni Meve. H. Schaafsma – Hartsema Hoeksterpas 16 8911 JW 91 jaar 
20 juni Mevr. H. Mast – Franken Taco van der Veenplein 143 8923 EN 70 jaar 
21 juni Mevr. F. van der Veer – Smeding Auke Stellingwerfstraat 43 8921 NV 96 jaar 
22 juni Mevr. S. van Dijk – Riemersma Papaverstraat 44 8922 CH 70 jaar 
22 juni Dhr. T.J.  Smaak Romkeslaan 62 8933 AB 70 jaar
23 juni Dhr. G. Ybema  Mr. P.J. Troelstraweg 41  B 8916 AB 85 jaar 
26 juni Mevr. G. Pietersma –Rinsma Cambuursterpad 5 8921 LP 75 jaar 
27 juni Dhr. D. Kooistra Esdoornstraat 12   D 8924 BG 85 jaar
27 juni Mevr. F. Douma – Weijma Hoeksterpad 16 8911 JW 91 jaar
29 juni Mevr. J. Wiersma – Haijma Nieuwekade 44 8911 JZ 91 jaar 
29 juni Mevr. H.C. Bos – Nijhuis Hoeksterpad 16 8911 JW 96 jaar 

8 juli Dhr. G. van der Bijl Vogelkersstraat 20 8924 EB 70 jaar
13 juli Mevr. J.R. Cath Tramstraat 15 8913 CG 75 jaar 
14 juli Mevr. T. van Broekhoven –Vellema Duifplein 18 8918 ER 70 jaar
14 juli Mevr. G. Siegersma Hoekstersingel 33 8922 AM 90 jaar 

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

16mei Xander van der Zwaag Marnixstraat 20 8913 GW 4 jaar 
20 mei Britte Siemonsma Vezetsstraat 19 8923 CP 4 jaar
21 mei Eva Meijering Spechtstraat 22 8917 EJ 9 jaar

7 juni Hanne Bakker Lambert Jacobstraat 33 8921 AR 1 jaar
9 juni Hendrika Aukje van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 12 jaar 
9 juni Stefan Tadema Dobbehof 12 , Gputum 9084 DR 3 jaar
14 juni Henny Bosgraaf Berkenstraat 44 8924 BZ 13 jaar
15 juni Esther de Graaf Sassingastins 56 8925 JN 11 jaar 
27 juni Janny Bosgraaf Berkenstraat 44 8924 BZ 5 jaar

4 juli Damian Duurken Schieringerweg 215 8924 HW 4 jaar 

Huwelijksjubilea
29 mei 30 jaar Dhr. K.L. Oevering en Mevr. A. Oevering-Fahner 

van Leeuwenhoekstraat 9, 8921 TZ Leeuwarden 

4 juni 50 jaar Dhr. S. Bijma en Mevr. F. Bijma-de Vries 
De Duif 330, 8918 EN Leeuwarden 

18 juni 40 jaar Dhr. G.L. Koudenburg en Mevr. A. Koudenburg-de Grouw
Oostergrachtswal 49C, 8921 AB Leeuwarden 

2 juli 45 jaar Dhr. D. Lof en Mevr. S. Lof-van Netten
Canadezenlaan 456, 8923 AC Leeuwarden 

9 juli 50 jaar Dhr. R.A. Visser en Mevr. H.B.L. Visser-Rühl
Van Beverwijkstraat 38, 8921 BV Leeuwarden 

12 juli 50 jaar Dhr. O. Zijlstra en Mevr. S.G. Zijlstra-Wartena , 
Oosterkade 11 a ,8911 KG  Leeuwarden 

VERJAARDAGEN EN JUBILEA

DE FONTEIN 058 • MEI 201510
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In de schijnwerper: Anika van der Wal
Een jonge meid met oog voor zorg aan de ander

Waar ben je geboren en groeide je op?
“In de Engelumerstraat 20,  op donderdag 11 februari 1999.
Daar wonen wij nog steeds. Met hulp van mijn gelovige ou-
ders groeide ik op in de Vosseparkwijk, samen met een ou-
dere zus en een jonger broertje. Toen ik vier was ging ik naar
de Koningin Wilhelminaschool. Daar na volgden twee jaar op
Gomaruscollege en zit nu in de vierde klas havo van CSG Co-
menius Mariënburg.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
“Ik twijfel nog een beetje in mijn keuze voor een beroepsop-
leiding. Het zal iets te maken hebben met zorg, dus mis-
schien HBO-Verpleegkundige op Viaa (voorheen Gerefor-
meerde Hogelschool, red.) in Zwolle, of HBO-Verloskundige
aan de Academie Verloskunde te Groningen. Volgend jaar
moet ik een keuze maken, dus ik heb nog even de tijd.”

Vertel eens iets over je hobby’s, je favoriete muziek en boeken?
“Mijn grote hobby is muziek maken met broer en zus. Ik speel
piano en krijg les en zij spelen gitaar en dwarsfluit. We spelen
graag samen. Verder schaatsen in de Leeuwarder IJshal en
moderne dans in groepsverband, met soms een optreden in
de Harmonie of in Heerenveen. In mijn vrije tijd lees ik wel
eens een romantisch boek, maar voor school moeten we ook
al veel keuzeboeken lezen. Als ik muziek luister is het natuur-
lijk pianomuziek, maar ook filmmuziek en bepaalde popmu-
ziek.”

Is er in je leven al een moment dat er echt uitspringt?
“Jazeker, dat is natuurlijk mijn bezoek in februari aan Ethio-
pië.”

Natuurlijk, daar las ik over in ons magazine. Met Edukans,
toch? Wat is dat voor organisatie?

“Edukans is een christelijke ontwikkelingsorganisatie die zich
richt op onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze is actief in
India, Bolivia, Peru en zes landen in Afrika, waaronder Ethio-
pië. De drie doelen van Edukans zijn: meer en beter onderwijs
voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, jongeren in
Nederland bewust maken van de grote verschillen in de we-
reld en fondswerving om hiermee de genoemde activiteiten
mogelijk te maken. Edukans zet zogenoemde sterscholen op
in ontwikkelingslanden. De vijf punten van de ster zijn de vijf
pijlers van een goede school: een veilige leeromgeving, een
goede begeleiding van het leerproces, goed opgeleide do-
centen, georganiseerd schoolmanagement en betrokken-
heid van de ouders. Zodra alle pijlers goed ontwikkeld zijn
kan de school op eigen benen verder. In Nederland betrekt
Edukans scholieren bij dit werk via acties als Schoenmaatjes
en Scholen voor Scholen. En elk jaar gaan jongeren op reis
naar een ontwikkelingsland met acties zoals Going Global en
de Onderwijsexpedities. Met zo’n reis ben ik meegeweest.”

Hoe heb je die reis beleefd?
“Comenius mocht een leerling uitkiezen, die samen met leer-
lingen van andere scholen tien dagen een project van Edu-
kans in Ethiopië zou bezoeken. Ik was die ene leerling. Dat
betekende dat ik sponsors moest zoeken, want zo’n reis kost
veel geld. Een deel werd door de school betaald, maar de rest
moest ik zelf betalen.
Op 20 februari vertrok ik samen met 23 anderen, inclusief zes
begeleiders, naar Ethiopië. Ik kwam terecht in Tulu-Bolo, een
stadje ongeveer tachtig kilometer ten zuidwesten van de
hoofdstad Addis Abeba. Daar kregen we de opdracht om
scholen te bezoeken en te letten op wat er eventueel verbe-
terd kon worden met de vijf sterpijlers in gedachten. We
zagen vaak wel zeventig leerlingen in één benauwd klaslo-
kaaltje. Drie leerlingen in een bankje hadden dan samen één
lesboek en één pen of potlood en moesten dan om de beurt
iets schrijven. 
Een groot deel van onze tijd viel onder het programma Life
skills. Je kreeg een maatje toegewezen met wie je optrok en
met wie je praatte over sociale levensvaardigheden, zoals
respect voor ouderen en leraren, het gevaar van hiv of ont-
voering en hoe om te gaan met seksualiteit. Het was de be-
doeling alles bespreekbaar te maken, het waren immers je
leeftijdsgenoten.
Nu ik terug ben is het de bedoeling dat ik de leerlingen van
mijn school informeer over wat ik heb gezien en wat er ver-
anderd moet worden. Aan de hand hiervan gaan zij actie voe-
ren en geld ophalen voor Edukans. In totaal heb ik van mijn
sponsoren 886 euro mogen overmaken naar Edukans. De reis
zelf is uiteindelijk volledig betaald door mijn school.
Ik heb met eigen ogen mogen zien hoe bevoorrecht wij zijn
en hoe daar hulp dringend nodig is. Daar gaan we op school
dus acties voor organiseren. Maar ik zag ook hun dankbaar-
heid en hun grote vertrouwen, dat voortkwam uit hun geloof
in Jezus en God. Ik heb veel geleerd van mijn bezoek aan
Ethiopië en daar ben blij mee en dankbaar voor. Ook vond ik
het fijn om vanuit onze wijkgemeente De Fontein zoveel
steun te krijgen. Hartelijk bedankt daarvoor.”

Maarten Kuitert
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The making of De Zondagsbrief

Donderdag, kort na 12 uur: Maarten
Kuitert logt in bij de mailbox van zon-
dagsbrief@defontein058.nl. In de och-
tenduren (of eerder in de week) zijn
daar de mededelingen binnengeko-
men: de voorganger stuurde de liturgie,
Wimmie Timmermans gaf door wie de
bloemen krijgt, er zijn berichten over
ziekenhuisopnames, activiteiten:
meestal net iets te veel voor twee kant-
jes A4. 
Maarten voegt alle kopij samen, zet de
tekst netjes in kolommen en in het-
zelfde lettertype. Daarna stuurt zijn be-
stand naar Arjen Bakker voor de eind-
redactie.

Ongeveer 16.30: Arjen redigeert de tek-
sten. Hij haalt spellings-, grammatica-
en spatiefouten eruit, herschrijft
kromme zinnen en blijft net zo lang
stukjes inkorten tot alles op één dub-
belzijdig bedrukt A4’tje past. 
Als er uitzonderlijk veel berichten zijn
of als er veel liedteksten vermeld moe-
ten worden, wijkt hij uit naar een ge-
vouwen A4: vier kantjes tekst.

Ongeveer 17.00: Alja Bakker contro-
leert een printje. Arjen verbetert de
eventuele foutjes en stuurt daarna de
definitieve versie per mail naar onge-
veer veertig abonnees. 

Ondertussen drukt hij ruim twintig
exemplaren af voor oudere mensen die
niet in de kerk kunnen komen en ook
geen mail hebben. 

Rond 19.15 uur: Arjen vertrekt naar
Achter de Hoven om de stapel zon-
dagsbrieven bij zijn schoonvader An-
dries Smeding te brengen, die ze de
volgende dag gaat bezorgen.

Vrijdagochtend, ongeveer 11.00 uur:
Andries vertrekt voor zijn tocht van on-
geveer vijftien kilometer door de stad.
De eerste zes exemplaren brengt hij bij
Jan en Tine de Jong, die ze meenemen
naar enkele vaste bezoekadressen.
Daarna fietst hij naar bezorgadressen
tot ver in de Vrijheidswijk en zelfs naar
Schilkampen.

Ondertussen: Maarten haalt de defini-
tieve versie uit de mail, maakt een
printje en gaat naar De Fontein om
samen met Gerard Wijngaarden te ko-
piëren: 170 stuks voor gewone dien-
sten, 190 voor hoogtijdagen. 

Zondagochtend: de gastheren en –
vrouwen reiken de zondagsbrief uit aan
de kerkgangers. Velen van hen brengen
na afloop nog een exemplaar bij ge-
meenteleden die niet in de dienst
waren. Onderling pastoraat!

DE FONTEIN 058 • MEI 201512

Voordat op zondag de kerkdienst begint, is achter de schermen al veel gebeurd. In het magazine brengen
we dat voorbereidende werk in beeld. Deel 1: de zondagsbrief, een klus voor de taakgroep Communicatie. 
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Cajun: Amerikaans, en toch gezond
Snel, lekker en toch gezond eten is makkelijker dan je zou
denken. Niks geen pakjes en zakjes, hooguit tomaat en
bonen uit blik. Tomaat omdat de blikjes zo goedkoop zijn
dat alleen het in het allerhoogste hoogseizoen uit kan er
verse tomaten voor te gebruiken. Maar ook omdat wan-
neer tomaten gekookt zijn het gezonde bestanddeel ly-
copeen veel beter door het lichaam wordt opgenomen.
Passata van tomaten kan in dit recept trouwens ook heel
goed worden gebruikt.
Nog een oude bekende: knoflook. Daarmee gaan we niet
kinderachtig doen: minstens vier teentjes horen erin! Als
iedereen het eet, heeft niemand er last van.
Cajun-kruiden maken het gerecht helemaal af. De Cajun is
een kookstijl die afkomstig is uit het zuiden van de Ver-
enigde Staten, de inwoners stammen af van zowel de
Franse grootgrondbezitters als de zwarte slaven uit dit ge-
bied. Hun keuken is sterk beïnvloed is door de Franse en
de Afrikaanse keuken. 

Cajunkruiden zijn kant en klaar te koop maar natuurlijk kun
je ze ook zelf maken. Wie wel kant en klaar wil kopen, kan
overwegen de natrium-arme variant te kopen. De gewone
is vaak heel zout.

Snelle Cajun-hap

Voor twee personen:
Snijd twee (rode) uien en een paar teentjes knoflook en
bak ze glazig op een laag vuur. 
bak ondertussen in een koekenpann 2 ons geahkt rul.
Doe er een in ringen gesneden prei bij en een in stukjes
gesneden paprika en bak het bijna gaar. 
Voeg er de inhoud van twee blikjes tomaat in blokjes bij
en breng aan de kook. 
Daarna een blik bruine bonen of kapucijners aan het
mengsel toevoegen en weer opwarmen. 
Maak op smaak met cajun-kruiden en eventueel zout en
peper. 

Lekker erbij: groene salade of komkommer

Hemelvaart

Wij staren omhoog
waar Jezus net was,
we zien nog de wolk,
maar nu is Hij weg.
Voor de wanhoop ons treft,
wijst een dienende geest
uit het hemels gewest
op Zijn wederkeer.
Waarachtige troost
op de levensweg.

Albert Schootstra

Cajun-kruiden
2 1/2 theelepel paprikapoeder
2 theelepels knoflookpoeder
1 theelepel gedroogde oregano
1 theelepel cayennepeper
1 theelepel zwarte peper
1 theelepel uienpoeder
1 theelepel gedroogde tijm

Meng alle ingrediënten en bewaar ze in een luchtdichte bak.
Het blijft lange tijd goed.
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Hoe gaat het met Jesca?
In het vorige nummer schreven we dat
de kinderen druk bezig zijn geweest
met tekenen en schrijven voor Jesca. In-
middels is een dik pakket verstuurd met
kleurplaten, foto’s en briefjes. We zijn
benieuwd wat Jesca er van vindt. 
Onlangs ontvingen wij een kort briefje
van Jesca waarin zij wat over haar ge-
zondheid vertelt. Met haar vader is zij
vorig jaar naar een medische post ge-
weest. Zij was best wel een beetje bang. 
Toen haar bloed was getest, bleek dat
zij malaria had. Dat is een gevaarlijke
ziekte die door malariamuggen wordt
overgebracht. Je krijgt hoge koorts,
spierpijn en hoofdpijn. In arme landen
zoals Tanzania sterven veel kinderen
daaraan omdat ze vaak te laat naar een
dokter gaan of geen geld voor medicij-
nen hebben. 
Gelukkig was Jesca wel op tijd, ze kreeg
medicijnen en werd weer beter. Zij heeft
nu een muskietennet, zodat zij ’s nachts
niet geprikt kan worden door de mala-
riamuggen.

Cadeautje voor Jesca
Bij een verjaardag hoort een cadeautje,
ook voor Jesca die op 26 juni jarig is. Tij-
dens de kindernevendienst van 7 juni
willen we een mooie verjaardagskaart
voor haar maken en natuurlijk extra
geld ophalen voor een verjaardagsca-
deau. 
We hebben alvast een gift overge-
maakt, want het duurt natuurlijk even
voordat het in Tanzania is. Lokale pro-
jectmedewerkers kopen namens ons
een cadeau, want zij weten het beste
wat Jesca nodig heeft. 

Zwerfvuilactie
Gooien de mensen hun afval soms uit
het raam? Wat een troep maken ze er
hier van! Nooit geweten dat er zoveel
peuken op straat liggen.
‘Kijk nu eens wat ik gevonden heb…
volle bierblikken, een fietsspatbord, een
lepel, een bak bami…’
Zomaar wat uitroepen van de kinderen
die op 28 maart meededen aan de
zwerfvuilactie van de Groene Apotheek.
De Fontein was met 14 kinderen en vol-

wassenen goed vertegenwoordigd. 
De Groene Apotheek organiseert een
dergelijke actie wel vaker. Ze willen
samen met kinderen en bewoners uit de
buurt de wijk groener, gezonder en ge-
zelliger te maken. 
Na anderhalf uur rapen kregen ze alle-
maal een lekker broodje knakworst!
Hoewel het weer een beetje tegen te-
genviel, was de onderlinge sfeer goed.
Voor herhaling vatbaar!

Caroline Doelman

Met z’n allen aan de schoonmaak
Kindernevendienst

LEESROOSTER Kindernevendienst

3 mei – Wandelen met Christus (1 Johannes 5:1-12)

10 mei –  Liefde voor/verlangen naar de bruidegom
(Hooglied 1:1-8 en Handelingen 1:6-8)

17 mei – Bijeen zijn zonder bruidegom (Hooglied 3:1-5 en
Handelingen 1:12-14)

24 mei – Pinksteren. De liefde van de bruidegom (Hoog-
lied 3:1-8, 4:14 en Handelingen 2:1-11)

31 mei – Het leven van de eerste gemeente (Handelin-
gen 2:41-47)

7 juni – Petrus geneest een verlamde man (Handelingen
3:1-10) 

14 juni – Petrus en Johannes worden ondervraagd (Han-
delingen 4:1-31)

21 juni – Paulus in Troas (Handelingen 20:1-12)
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Dienen door bouwen

De dienst van 26 april stond in het teken van World Ser-
vants. ‘Jezus volgen, mensen dienen’ is het motto van De
Fontein, World Servants past daar uitstekend bij.

In De Fontein willen we Jezus volgen door mensen te die-
nen. Jezus was zelf een dienaar. Hij kwam om ons te die-
nen en dat voorbeeld willen wij volgen. Dienen doe je ho-
pelijk elke dag. Je doet de deur voor iemand open of helpt
bij inruimen van de vaatwasser. Of groter, je gaat een pro-
ject van Stichting Present doen of je helpt in het buurthuis. 
In de zomer van 2016 willen we gaan dienen op een heel
mooie en bijzondere manier: door met jongeren van 16 -
24 jaar deel te nemen aan een project van World Servants.
World Servants is een christelijke organisatie die vanuit het
geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast wil maken
en toerusten zich in te zetten in deze wereld. World Ser-
vants doet dat door het sturen van teams die bouwprojec-
ten realiseren in ontwikkelingslanden zoals scholen, kli-
nieken, huizen en waterprojecten. Deze bouwprojecten
zijn onderdeel van programma's van lokale partnerorga-
nisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de
levensomstandigheden van een hele gemeenschap. 
Door het bouwen van een school of kliniek veranderen we
de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.
We willen mensen daar helpen zodat kinderen naar school
kunnen, er gezondheidszorg dichtbij is, dat mensen
schoon drinkwater hebben. 
We laten niet alleen een gebouw achter! Het feit dat er
westerlingen komen om hen te helpen kan een gemeen-
schap ook veranderen. Dat er mensen zijn uit Europa die
zich om hen bekommeren en voor hen bouwen geeft
mensen een nieuw perspectief en hoop. Voor anderen zijn
wij een gebedsverhoring. Maar het heeft ook praktisch ef-
fect, mensen gaan bijvoorbeeld nadenken over hun eet-

gewoontes of over hygiëne. 
Behalve bouwen aan verandering in de ontwikkelingslan-
den, bouwen we ook aan verandering in Nederland. Aan
de ene kant doordat een project niet alleen een kwestie is
van ‘drie weken lekker weg zijn’. Er zit een hele voorberei-
ding aan vast, waarbij veel meer mensen ingezet en be-
reikt worden. Door te helpen bij het voeren van acties
maar ook door kerkdiensten waarin het project of dienst-
baarheid het onderwerp is. 

Armoede
En aan de andere kant doet drie weken ook iets met een
deelnemer. Liggen wij nog wakker van 700 mensen die
verdrinken op de Middellandse Zee? We kennen de beel-
den. Hoe vaak hebben we beelden van vermagerde kin-
deren in Afrika gezien? Hoe raakt ons dat? We zien het,
maar als je op project gaat, ga je armoede echt ervaren.
Je ziet, ruikt, proeft, voelt het. Een kind langs de kant van
de weg kan je dan meer raken dan dat stervende kind op
tv. Die tv-beelden krijgen misschien wel meer betekenis. 
Ik hoop dat jongeren hier door een projectervaring over
gaan nadenken en niet alleen dienstbaar willen zijn in
Ghana of Brazilië maar ook voor die vluchteling in Neder-
land, voor die zwerver op straat, en voor iedere persoon
die onze naaste is. 
Dienen is gaaf, het is vet! Iets voor een ander willen doen
zonder er iets voor terug te verwachten! Maar heel vaak
krijg je er heel veel voor terug. Een glimlach, een knuffel,
een blik, een traan, een onvergetelijke ervaring. 
Dat willen wij onze jongeren laten ervaren!

Ruben Muller
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Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in 

De Fontein

Mei
3 mei ds. Alfons van Vliet
10 mei ds. W.F. Schormans, Workum
14 mei ds. J.G. Kemperman, 

Hemelvaartsdag (PGL)
17 mei ds. J.G. Kemperman
24 mei     ds. J.G. Kemperman, Pinksteren
31 mei ds. Alfons van Vliet, 

Zondag voor de Lijdende kerk

Juni
7 juni ds. J.G. Kemperman
14 juni ds. J.G. Kemperman
21 juni ds. Alfons van Vliet
28 juni ds. Alfons van Vliet

Juli
5 juli ds. J.G. Kemperman
12 juli ds. Alfons van Vliet
19 juli ds. O.C. Kerssen (Sloten)
26 juli ds. A.M. Langhout (Olderberkoop)
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