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Van de redactie
Als deze laatste editie van het jaar uitkomt,zijn het nog de donkere dagen
voor Kerst. Maar het zijn gelukkig ook de dagen van Advent. De Kinder-
nevendienst is er druk mee en iedereen in de kerk merkt het ook. 
Kinderen nemen een belangrijke plaats in bij De Fontein, en hun opvoe-
ding daarom ook. Veel aandacht daarom in dit magazine voor de opvoe-
ding van kinderen en tieners.
En hoe staat het er eigenlijk voor met het project van World Servants?
Aan de jongeren zal het zeker niet liggen. Lees maar op pagina 14.
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Advent

‘Advent is dromen 
dat Jezus zal komen…’

Het zijn woorden uit een bekend adventslied (te vinden
in de Evangelische Liedbundel). We zingen het (als de
dominee het opgeeft in de dienst), maar als we eerlijk
zijn, moeten we zeggen dat we dit ‘dromen’ eigenlijk
helemaal niet kennen. Want Advent & Kerst, ach, we
hebben het al zo vaak gevierd, het is zo vertrouwd.
Thuis, op school, in de kerk, in de winkels. 
Het is gezellig, daar niet van, maar dat we het span-
nend vinden of ontzettend naar uitzien…? Sinterklaas
is spannender en als we er al naar uitzien is het inder-
daad: naar de gezelligheid.
Het is ook een beetje kunstmatig: ‘Advent’ betekent
letterlijk ‘verwachten’, maar we verwachten de ge-
boorte van Jezus natuurlijk niet, die heeft al zo’n 2000
jaar geleden plaatsgevonden.
Kerst is dan ook vooral: terugkijken naar, denken over
wat er ooit gebeurd is én de impact daarvan ook voor
ons leven hier en nu.
En wat is dan de impact van de geboorte van dat kleine
mensenkind in een kribbe ? Nee, we denken even niet
aan heel het leven van Jezus of aan zijn lijden en ster-
ven, want bij Kerst gaat het enkel en alleen over zijn
geboorte.
De tweede regel van het lied is: ‘dromen van vrede voor
mensen van heden’, en dat is voor heel veel mensen
heel herkenbaar. Want dat kleine mensenkind is een
soort zichtbare onderstreping van al Gods beloften die
gaan over vrede, shalom en staat ook symbool voor de
diepe vrede waar praktisch iedereen op aarde intens
naar verlangt.
Terwijl God 2000 jaar geleden ook had kunnen komen
in de persoon van een ontzagwekkend strijder, tot de
tanden toe bewapend, als onderstreping van Zijn
macht, Zijn oordeel, Zijn afstraffing van alles en ieder-
een die al eeuwenlang ingaat tegen Zijn bedoelingen
en wil - en waarvoor iedereen dan zou sidderen, kwam
hij in de persoon van een lieve, kleine, zachte, afhan-
kelijke, tedere baby… Een baby die het hart raakt van
mensen, die gevoelens oproept van zorg, bewogen-
heid, medemenselijkheid, liefde.
Als het inderdaad God Zélf is (en dat geloven wij) die
heel bewust in zo’n baby naar ons toe is gekomen, on-
derstreept Hij daarmee zijn zachte, open, liefdevolle,
ontfermende, bewogen kant. Waar een machtig strij-
der angst oproept, is dat bij zo’n baby volstrekt afwe-
zig (tenzij je een op macht beluste koning bent, die
zelfs in kleine baby’s een potentieel gevaar voor je
troon ziet…). 
Maar dit adventslied gaat verder en laat ons ook zin-
gen over het komen van Jezus waar we nog wél naar

uitzien, zijn tweede komst naar onze aarde. Maar daar
gaat het toch wél over een komen van Hem met ‘macht
en majesteit’? Samen met vele duizenden engelen,
machtige hemelse strijders. Dan wordt er toch wel ge-
sidderd en weggekropen, zoals Jezus daar Zelf over
spreekt in Lucas 21? Ja, maar dat geldt niet voor de
mensen die vol vreugde jaar in jaar in geloof Zijn ge-
boorte vieren en gedenken. Want zij weten hoe God ten
diepste zijn hart, zijn liefde en ontferming wil geven
aan mensen. Hij heeft dat laten zien door de geboorte
van dat kindje. 
En met hoeveel geweld, tekenen en vertoon van god-
delijke macht zijn tweede komst ook gepaard zal gaan,
uiteindelijk zal iedereen dwars door dat alles heen de
grote Shalom zien komen, de nieuwe hemel en aarde,
het weggevaagd worden van elke vorm van dood en
verderf. Alle dromen daarover, van geslacht op ge-
slacht, zullen dan werkelijkheid worden, de eeuwen-
lange advent zal ten einde zijn.
Wat is het belangrijk dat degenen die het weten kun-
nen - wij - dat ieder jaar weer laten horen, en daarmee
een diepere dimensie geven aan de adventstijd. Een di-
mensie van hoopvolle verwachting, ‘hoop’ in de Bij-
belse betekenis: als een anker voor de ziel (Hebr. 6) !
Niet iets ónzekers - zoals wij meestal het woord ‘hoop’
invullen, maar als iets zékers: een anker dat een schip
vast en veilig houdt, dwars door de stormen en huizen-
hoge golven heen. 
Déze droom zal werkelijkheid worden, hoeveel terro-
risten, machthebbers en dictators ons ook het tegen-
deel willen laten geloven. De dood zal niet overwin-
nen, maar het leven. In de geboorte van dit kleine kind
werd dat al zichtbaar !

ds. Alfons van Vliet

MEDITATIE
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Diaconie
De diaconie besteedt onder andere aandacht aan de vluchtelingen. Wat deed
de diaconie zoal, en wat gebeurt er nog meer? Na dit stukje bent u weer hele-
maal op de hoogte.

Vluchtelingen
De afgelopen maanden was er veel aan-
dacht voor de grote stroom vluchtelin-
gen uit Syrië. Ook in Leeuwarden is een
grote groep in het WTC opgevangen.
Het diaconaal platform, waaraan ver-
schillende kerken in de stad deelnemen,
coördineerde diverse acties. Van dage-
lijkse activiteiten zoals taalles, sport,
voorlezen en knutselen met kinderen
tot eenmalige acties zoals de door St.
Present georganiseerde Eat & Meet op
21 november. Ook heeft een groot aan-
tal vrijwilligers uit de kerken voor de kin-
deren tot 18 jaar een rugzakje klaar ge-
maakt en op woensdag 3 december
tijdens een happening met een Clini-
clown uitgedeeld. 
Op dit moment is het afwachten hoe de
situatie in de Noodopvang zich zal ont-
wikkelen nu er sprake is van geleidelijke
afbouw.

Collectedoelen
Voor de maand december (de volgende
maanden staan in Geandewei en op de
Zondagsbrief) zijn de volgende doelen
voor de tweede collecte vastgesteld:

6 december
Pastoraat is tijd nemen voor elkaar
(PKN)
Tijd voor elkaar nemen is in onze jach-
tige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak luis-
teren we maar half. Daardoor gaan er
dingen mis. De kerk is bij uitstek de plek
waar het gaat om goed luisteren naar el-
kaar, om omzien naar elkaar. Het pasto-
raat in onze gemeente is een van de ma-
nieren waarop we dat vorm geven. We

hebben aandacht voor ouderen in onze
wijk, voor zieken, voor mensen in een
moeilijke situatie. Maar ook onderling
zien we om naar elkaar. Het pastoraat
vindt in deze tijd waarin minder mensen
in de kerk komen steeds meer buiten
het kerkgebouw plaats. Dat vraagt om
nieuwe benaderingen, nieuwe vormen.
Deze collecte is bestemd voor handrei-
kingen en cursussen waardoor pastoraal
werkers kennismaken met nieuwe vor-
men van pastoraat en erin getraind wor-
den.

13 december
ZWO project

20 december
Jeugdwerk eigen gemeente

24 december
Doel dat wordt aangedragen door de
Raad van Kerken Leeuwarden

25 december
Geef voor kwetsbare kinderen in Mol-
davië (Kerk in Actie / Kinderen in de
knel) 
De kerken in Moldavië geven licht en
warmte aan kwetsbare kinderen.
Samen met professionele medewerkers
van lokale organisaties als Moldovan
Christian Aid, Youth for Christ Moldavië,
én met steun van Kerk in Actie vangen
ze iedere dag de kinderen op in hun
kerkgebouw. Ze zorgen voor een warme
maaltijd, doen spelletjes, vertellen Bij-
belverhalen en helpen met het huis-
werk. Een keer per week gaan de kinde-
ren op bezoek bij de bejaarden in het

dorp om hen een handje te helpen.
Want ook de ouderen staan er alleen
voor, nu hun kinderen in de problemen
zitten. 
Er zijn in heel Moldavië op dit moment
al vele tientallen van deze dagcentra,
heel vaak een initiatief van lokale ker-
ken. Dat is veel te weinig. Nog veel meer
kwetsbare kinderen in Moldavië hebben
een lichte en warme plek nodig, waar ze
veilig kunnen opgroeien. Geef licht!

27 december
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. De achterban bestaat
uit lokale kerken en particulieren die het
werk van de Stichting als donateur steu-
nen. Ook hebben veel kerken en ge-
loofsgemeenschappen zich verbonden
aan de uitgangspunten van het Charter
van Groningen (1988). Door onderteke-
ning van het Charter geven zij aan dat zij
partij kiezen voor vluchtelingen en asiel-
zoekers in nood en elkaar steun en soli-
dariteit beloven bij het bieden van hulp
en zo nodig opvang in noodsituaties.

31 december
Eindejaarscollecte ten behoeve van
het kerkenwerk in de eigen gemeente

Helpt u mee om deze collecten
tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!

Opbrengst collecten september 2015
5-sep           diaconie en kerk                                       € 234,14
                     Missionair werk binnenland                € 197,00 
8-sep          huwelijkscollecte                                       € 90,33
13-sep         diaconie en kerk                                       € 163,61
                     JOP/Jeugdwerk PKN                              € 155,26
                     Voedselbank                                              € 287,56
20-sep        diaconie en kerk                                       € 180,80
                     PKN/Vredeswerk                                      € 170,87
27-sep        diaconie en kerk                                       € 210,59
                     Wijkkas                                                        € 207,95

Opbrengsten collecten oktober 2015
4-okt           diaconie en kerk                                       € 231,85
                     PKN/kerk in Israël                                    € 230,46
11-okt         diaconie en kerk                                       € 196,22
                     ZWO project                                              € 167,82
18-okt         diaconie en kerk                                       € 176,30
                     KIA/werelddiaconaat                             € 160,68
25-okt         diaconie en kerk                                       € 169,51
                     PKN/dienstencentrum                           € 156,35
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De Jo Kooistra-fontein

De vraag om een foto van fonteinen
die u tegen het lijf liep afgelopen
zomer, leverde ook iets bijzonders op.
Er stond een onvoltooide fontein in de
vorige editie, hier is hij in volle glorie.
De indruk van een jacuzzi verleidde ie-
mand er wat zeepsop in te gooien... 

Op 25 september is deze nieuwe fontein
onthuld. De plannen voor deze fontein
zijn al oud, maar nu is hij klaar. Hij spuit
niet, maar het water wordt in een voort-
durende beweging gehouden door be-
wegende delen op de bodem. Hij doet
dus meer aan een jacuzzi denken. Met
het gereedkomen kwam ook de vraag
op naar een naam en daarbij is besloten
de naam van Jo Kooistra aan deze fon-
tein te verbinden.
Jo Kooistra, lid van onze gemeente,
overleed begin januari van dit jaar. Hij
heeft in de Vrijheidswijk grote activiteit
ontplooid door de jaren heen en daarom
is er dus nu aan hem gedacht.
Ondergetekende heeft dat de laatste
jaren wel een beetje kunnen waarne-
men omdat hij samen met Jo in de re-
dactie van de wijkkrant van de Vrijheids-
wijk heeft gezeten.

Het was een belevenis om zijn gedre-
venheid voor de zaak van het algemeen
belang van de wijk en zijn bewoners te
zien. Hij kende zodoende ook ontzet-
tend veel mensen en dat is uitzonderlijk
in onze wijk waar van de 3000 bewoners
de helft van andere ethnische oor-
sprong is en het dus met de sociale sa-
menhang wat zwakjes is. 
Maar voor die sociale samenhang
sloofde Jo zich dus uit. Als er weer een

of ander initiatief genomen werd, kon-
den ze hem vragen en dat deden ze ook.
Het is heel aardig om te zien hoe een
oer-Fries dan toch overal zijn draai weet
te vinden. Daarvoor is het wel nodig dat
je je vooroordelen opschort. Je moet je-
zelf niet identificeren met behulp van je
sociale status of je blank-zijn of hoe dan
ook. 

En is dat niet precies wat we in de Kerk
uit het Evangelie leren om niet te doen?
Zegt Paulus niet dat waar Christus ko-
ning is mensen ophouden om zich te
identificeren in hun mannelijkheid of
vrouwelijkheid of in hun rijk-zijn of slaaf-
zijn of in hun Jood-zijn of Griek-zijn.
Vooral dat jezelf identificeren in je Jood-
zijn was voor Paulus een zeer voornaam
punt (ook in die brief aan de Galaten).
Zo wierp je ‘muren van vijandschap’ (Ef.
2) op en Jezus Christus heeft juist vrede
gebracht voor hem die dichtbij en voor
hem die verre is.

Het is heel aardig om te zien hoe een
kerk-mens als Jo dan toch zijn draai
heeft weten te vinden in die wereld van
de Vrijheidswijk die zo anders was dan
het Raard boven Dokkum waar hij aan
de oevers van de Ee werd geboren en
opgroeide.
Dat vindt dan toch herkenning en erken-
ning bij mensen die misschien alleen de
kerk van binnen gezien hebben toen ze
naar de begrafenis van Jo toe moesten.
Zo is Jo dan bij ons in die wolk van ge-
tuigen (Hebr. 11)

Dirk Lof
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Kerst en de Voedselbank

Hebben Kerst en de Voedselbank
wat met elkaar te maken?  
Op het eerste gezicht niet, maar
toch wel!

Kerst is als een feest van Licht bij
ons bekend. Licht door de komst
van Jezus, teken van hoop. Wij
vieren dat met het licht van kaar-
sen en kerstboom, thuis en in de
kerk, soms met lekker eten en ca-
deaus. Kerst is ook omzien naar
elkaar.
Er zijn helaas veel mensen in
Leeuwarden, die om een of an-
dere reden (tijdelijk) in armoede
leven en met Kerst geen extra's
hebben. Zij zijn voor de invulling
van het dagelijks voedsel aange-
wezen op de Voedselbank. Een
voedselpakket is een beetje Licht
in hun bestaan.

Wilt u deze mensen ook in het
Licht laten delen? Help dan de
Voedselbank helpen door een gift
of nog beter donateur te worden.
Ook is het vaak mogelijk om in de
kerk voedsel af te geven, dat door
de Diaconie naar de Voedselbank
wordt gebracht.
De Voedselbank Leeuwarden is
een initiatief geweest van de
Raad van Kerken en bestaat al
ruim 10 jaar. Bankno. NL79 RABO
0131 3398 34

Meer weten? 
Kijk op 
www.voedselbankleeuwarden.nl
of bel met 
Pieter Kooistra 
(058) 288 00 38 
p.kooistra@
voedselbankleeuwarden.nl
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Tientallen vrijwilligers gaan in week
van 17 januari langs de deuren van ge-
meenteleden om het formulier van
actie Kerkbalans langs te brengen.
Een week later halen ze de envelop-
pen met toezeggingen weer op. Een
enorm karwei, maar het levert de Pro-
testanse Gemeente Leeuwarden wel
elk jaar ongeveer een half miljoen
euro op. 
Kerkbalans bestaat al sinds 1973. De
(voorgangers van de) Protestantse
Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de
Oud-Katholieke Kerk, de Doopsge-
zinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap kozen in dat jaar voor
een gezamenlijke geldwervingscam-
pagne in de tweede helft van januari.
Tot die tijd hadden ze elk hun eigen
manieren en momenten om ledenbij-
drages op te halen. 
Door het samen te doen, kregen ze de
kans om de inzameling breed onder
de aandacht te brengen, ongeveer
zoals bij een collecteweek voor andere
goede doelen.
In de basis werkt Kerkbalans nog altijd
zoals het in 1973 is geïntroduceerd. In
de tweede helft van januari krijgen
kerkleden een formulier overhandigd
waarop ze kunnen aangeven hoeveel
ze dat jaar aan hun gemeente wensen
te geven. Een week later wordt die zo-
genoemde toezegging weer opge-
haald. 
Vervolgens heeft het gemeentelid de
rest van het jaar de tijd om de toezeg-
ging gestand te doen: door het bedrag
zelf over te maken, door de acceptgi-
ro’s in te vullen die de penningmeester
opstuurt, of (sinds een aantal jaren)
door een automatische machtiging af
te geven. 
De reden voor deze omslachtige ma-
nier van werken is dat gemeenten aan
het begin van het jaar willen weten op
hoeveel geld ze kunnen rekenen - en
dus welke uitgaven ze verantwoord
kunnen doen. Als is dat ook weer be-
trekkelijk: niet iedereen geeft daad-
werkelijk wat hij of zij heeft toege-

zegd. Zij krijgen wel een herinnering,
maar de gemeente kan betaling niet
afdwingen: het blijft een ‘vaste vrijwil-
lige bijdrage’.
De Protestanse Gemeente Leeuwar-
den kreeg in januari 2015 toezeggin-
gen voor in totaal 502.581 euro, 3,8
procent minder dan in 2015. Het daad-
werkelijk geïncasseerde bedrag is nog
niet bekend. In 2014 haalden alle ge-
meenten van de Protesantse Kerk in
Nederland 183,2 miljoen euro op, een
terugloop van 2,3 procent. 

Persoonlijker
De actie Kerkbalans wordt gecoördi-
neerd door de Interkerkelijke Commis-
sie Geldwerving in Utrecht. Die pro-
beert de laatste jaren de campagne
een persoonlijker gezicht te geven.
Waar het vroeger volstrekt vanzelf-
sprekend was voor kerkleden om een
(aanzienlijk!) bedrag in te vullen, moe-
ten ze nu overgehaald worden en ver-
langen ze (meer) uitleg over wat er
precies met al dat geld gebeurt. 
De commissie stimuleert daarom ker-
krentmeesters om duidelijke brieven
en folders te maken (dit jaar is er zelfs
een wedstrijd voor de mooiste) en
daagt gewone kerkleden uit om via
Facebook en Twitter uit te leggen wat
hun kerk voor hen betekent - en dus
een gift waard is. Ze kunnen ook zelf
een poster maken via de website kerk-
balans.nl
Voor de actie 2016 is zelfs een officieel
startmoment bedacht: het inluiden.
Op zaterdag 16 januari klinken bij di-
verse protestantse en katholieke ker-
ken om twaalf uur de klokken, als offi-
cieel startschot voor de vrijwilligers
om op pad te gaan. Het is de bedoe-
ling dat de gemeenten een lokaal, re-
gionaal of landelijk bekend persoon
vragen de klok te luiden: iemand ‘die
de waarde van de kerk ziet en wil uit-
dragen’. 
Een gezamenlijk, feestelijk startmo-
ment draagt bij aan de motivatie van
de vrijwilligers, die - eerlijk is eerlijk -

niet altijd van harte op pad gaan,
omdat ze vaak voor een dichte deur
komen of negatieve reacties oogsten.
Het uitluiden kan ook een manier zijn
om journalisten op een positieve ma-
nier over Kerkbalans te informeren,
aldus de commissie. 
‘De kerk vervult van oudsher een
maatschappelijk rol in de samenleving
in allerlei projecten en verbanden. Met
deze inluidactie laten we de bekende
Nederlanders / inwoners vertellen
waarom ze enthousiast zijn over de
kerk en op die manier komt aan bod
wat de kerk voor onze samenleving
betekent: van schuldhulpverlening,
tot ondersteuning van mantelzorgers.
Van een plek om te vieren en te rou-
wen, tot een schuilplaats voor wie dat
nodig heeft.’
Of Leeuwarden ook een inluidmo-
ment krijgt, kon de redactie voor het
verschijnen van dit blad niet achterha-
len: daarvoor kunt u Geandewei en de
zondagsbrief in de gaten houden. 

Kerkbalans is al een oude gewoonte. Wat gebeurt er allemaal achter de
schermen, en wat levert het op? Oud-Kerkbalans-loper Arjen Bakker
weet het. 

Kerkbalans, waarom eigenlijk?

Via kerkbalans.nl kan iedereen op zijn
gemeente toegespitste posters maken,
om die vervolgens te delen via Face-
book of Twitter. 
(Foto: Ruben van Vliet)

XP9 Kerkblad De Fontein december 2015_Opmaak 1  04-12-15  09:40  Pagina 6



7DE FONTEIN 058 • DECEMBER 2015

Waar ben je geboren, opgegroeid en wat
is je plan voor de toekomst?
“In MCL-Noord op 28 mei 1999, als oud-
ste in een gezin met drie jongens. Bij
mijn geboorte woonden mijn ouders in
de Geraniumstraat, maar zijn een aantal
jaren later verhuisd naar de Vredeman de
Vriesstraat. Ik groeide op in de wijk ‘t
Vliet. In 2005 ging ik naar de christelijke
lagere school, de Kon. Beatrixschool, ons
huis grensde aan deze school. Vanwege
mijn leerprestaties mocht ik halverwege
groep vier over naar groep vijf. Hier
kwam ik als eenling tussen oudere jon-
gens en meisjes die mij, waarschijnlijk
daardoor, begonnen te pesten. Mijn
vriendjes bleven in groep vier. Dit pesten
werd onplezierig en ondanks gesprekken
van mijn ouders met de leerkrachten van
de school en de ouders van die pestjon-
getjes, bleef het doorgaan. Drie jaar lang
geprobeerd het pesten te stoppen, maar
niets hielp.
Halverwege groep acht besloten mijn
ouders en ik daarom dat vertrekken naar
een andere school de beste optie was.
Dit werd de Kon. Wilhelminaschool en
hier heb ik het laatste halfjaar van groep
acht afgemaakt. Op deze school kreeg ik
direct het gevoel dat ik er bij hoorde,
mijn hele leven werd veel prettiger en
had ook zin om aan allerlei activiteiten
van de school mee te doen. De lagere
school werd afgesloten met de opvoe-
ring van een musical, waarin ik zelf een
rol speelde en waarin ook mijn ouders in
de voorbereiding een taak hadden. 
De belevenis van dit halfjaar zorgde er
voor dat ik de lagere schoolperiode toch
nog met een goed gevoel heb afgeslo-
ten. Na de lagere school volgde het Go-
marus College, waar ik de eerste drie
klassen van het VWO heb gedaan. Om
het VWO volledig af te kunnen sluiten
moest ik naar een andere school. Dit
werd de CSG Comenius en ik zit nu in
VWO6. Hierna wil ik graag een HBO op-
leiding volgen, richting Bedrijfskunde.
Wat het daarna wordt, zien we later
wel.”

Heb je iets met muziek?
“Ja zeker! Zelf muziek maken vind ik
hartstikke leuk. Ik speel piano, gitaar,
drum en een heel klein beetje saxofoon
en ben de drummer van onze kerkband

Impuls. Luisteren naar muziek als ont-
spanning is plezierig, daar kan ik echt
van genieten.”

Heb je ook andere hobby’s?
Ik ben keeper in een van de elftallen van
Blauw Wit ’34. Uiteraard doe ik ook mee
met de sportactiviteiten van de kerk en
volg de sportprogramma’s op TV. De be-
leving van sport geeft mij een fijn gevoel.
Mijn vrije tijd vullen met het lezen van
een boek gebeurt niet veel, behalve na-
tuurlijk de verplichte leesstof van
school.”

Als ik zeg: Cambuur zal dit seizoen degra-
deren …?
“Dan zeg ik: dat bestaat niet. Dat zou
een domper op mijn Cambuurgevoel
zijn. Ik verwacht het niet en het mag met
het oog op CH18 ook niet gebeuren.
Cambuur moet in de eredivisie blijven.”

Is er nu al een moment in je  leven dat er
echt uitspringt?
“Nee, eigenlijk niet, maar misschien zou
ik hier eind volgend jaar wel een voor-
beeld van kunnen geven.” 

Hoe zo? 
“Nou, als ik aan ons World Servants-pro-
ject in Haïti voor volgend jaar denk, dan
wordt dat vast een moment dat er uit-
springt. Ik zie er echt naar uit mij voor dat
project in te zetten, een project waarbij
wij nog wel wat financiële steun kunnen
gebruiken (het banknummer van ons
project staat op de zondagsbrief ☺).” 

Wil je ook wel iets kwijt over de belevenis
van jouw geloof?
“Het kan soms in je omgeving lastig zijn
om je geloof vast te houden in een tijd
waarin veel jongeren in je omgeving niet
meer geloven. Je ouders geven het voor-
beeld, praten erover en stimuleren je in
je geloof. Ook het omgaan met jongeren
van jouw leeftijd die hetzelfde denken,
zijn een stimulans voor je geloof. Vaak
zitten we met dezelfde vragen: waar sta
ik voor, waar geloof ik in? Door er samen
over te praten, kun je elkaar tot steun
zijn in de beleving van je geloof. Ik
schaam me niet voor mijn geloof, no
way, maar je wordt in je jongerenomge-
ving wel vaak verkeerd beoordeeld. Bid-

den en met elkaar in gesprek blijven is
erg belangrijk.”

Wie of wat is het belangrijkste in je leven?
“Er is geen bepaalde persoon die mijn in-
spiratiebron. Mijn familie en mijn vrien-
den zijn wel belangrijk in mijn leven.
Maar in feite is het geloof, het naar de
kerk gaan het belangrijkste en in die zin
zou je kunnen zeggen dat Jezus mijn in-
spiratiebron is.”

Wat wil je aan dit interview toevoegen?
“Wij mogen best trots zijn op onze Fon-
tein, wat we allemaal met elkaar bereikt
hebben. Hieruit is onder andere voortge-
komen dat we nu een eigen honk heb-
ben waar we als jongeren bij elkaar kun-
nen zijn, en een eigen muziekband
hebben. Maar de vorm van de eredienst
mag wel wat meer met de tijd meegaan
om meer jongeren in de kerk te krijgen
en te houden. Bijvoorbeeld zoals de laat-
ste jongerendienst. De diensten mogen
best meer begeleid door Impuls en wat
minder door het orgel, of helemaal geen
orgel meer.” 

Ik denk dat je nu een knuppeltje in het
hoenderhok gooit, maar ga door. 
“Dat geeft niet, het is toch mijn mening?
De vorm van de preek bijvoorbeeld mag
best wat meer interactief zijn. Laat de
dominee tijdens de preek maar eens wat
meer met de microfoon door de kerk
lopen, wat minder eenrichtingsverkeer.
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat
we met elkaar een blije, warme ge-
meente zijn en blijven.”  

Maarten Kuitert

In de schijnwerper: Bert Dekker
Een jongen die voor zijn geloof durft uit te komen
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Het is de laatste tijd nogal eens koud in de kerk. Het ver-
warmingssysteem heeft kennelijk kuren, want in de ker-
kenraadskamer en de zalen voor de kindernevendienst en
de oppas is het op hetzelfde moment vaak om te stikken.
In plaats van te investeren in een nieuwe cv-installatie
moeten de mensen die daar over gaan misschien eens gaan
kijken in de kerk van Jorwert. Daar verwarmen ze sinds kort
de stoelen, niet het gebouw.

De Radboudkerk in Jorwert heeft twee speciale Stoov-warm-
tekussensystemen aangeschaft. Met een plug-and-play-
stoelverwarmingssysteem worden 16 warmtekussens draad-
loos verwarmd. Mensen die op de kussens gaan zitten, krijgen
het warm. Een efficiënte, milieubewuste en goedkope manier
om mensen comfortabel te verwarmen. Het voor het eerst
dat het systeem in een kerk gebruikt wordt.

De kussens zijn ontworpen door Teun van Leijsen van Stoov.
Het idee ontstond toen hij alleen woonde en het hele huis
warm stookte. ,,We vinden het zo normaal om overal te sto-
ken. Daarbij gaat er veel warmte verloren. Dat is zonde. In
plaats daarvan kun je beter naar de bron kijken en mensen
verwarmen.”

Hij ontwierp het eerste prototype van Stoov ruim vijf jaar ge-
leden. Inmiddels zijn de eerste Stoov warmtesystemen in ge-
bruik op verschillende plaatsen, onder meer in de horeca.

De Stoov-kussens worden nu ook ingezet in de kerk van Jor-
wert, die gebruikt wordt door de Protestantse Gemeente
Westerwert en de Stifting Nijkleaster. De kerkzaal wordt re-
gelmatig gebruikt door bezoekers die minder dan een uur in
de kerk zitten. Het verwarmen van het hele gebouw is op dat
soort momenten te duur.

Met Stoov hoopt Stifting Nijkleaster, die de kerk het meeste
gebruikt, hiervoor een passende, zuinige en milieubewuste

oplossing te hebben gevonden. Nijjkleaster heeft duurzaam-
heid als een van de belangrijke speerpunten.

Kast
De kussens worden draadloos opgeladen in een speciaal daar-
voor ontwikkelde, verrijdbare kast en kunnen ieder gewenst
moment gepakt worden om als verwarming te dienen. Omdat
er gebruikt gemaakt worden van zwakstroom (tot 12V) zijn er
geen risico’s aan verbonden.
Stifting Nijkleaster is bijzonder benieuwd naar de ervaringen
van de bezoekers die in de kerk komen en denkt dat ook an-
dere kerken in de omgeving belangstelling hebben voor deze
oplossing.

Kosten
Eén kast met zestien Stoov-kussens kost 3.569,50 euro (inclu-
sief btw). Stel dat op een gemiddelde zondag 250 mensen de
eredienst bezoeken, heb je er dus al zestien nodig: voor die
57.112 euro heb je vast wel een aardige cv-ketel. Bovendien is
een modern en goed geïsoleerd gebouw als De Fontein na-
tuurlijk makkelijker en zuiniger warm te stoken dan een mid-
deleeuwse kerk. Toch is het een vergelijkende berekening
waard: na aanschaf kost het (elektrisch) opladen van de
Stoov-kussens vrij weinig: gas wordt alleen maar duurder en
op den duur ook controversieel. En bij vergaderingen en an-
dere kleine bijeenkomsten is individuele verwarming natuur-
lijk sowieso efficiënter.

Niet het gebouw, maar de stoel verwarmen
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Het Nederlands Bijbelgenootschap
heeft een nieuw tijdschrift gelanceerd:
Alef: een bijbelmagazine voor kinderen
van 7 tot 12 jaar.
Met Alef kunnen kinderen zelf de wereld
van de Bijbel ontdekken. Het blad staat
boordevol puzzels, weetjes, spannende
bijbelverhalen, quizzen en spelletjes.
‘Alef’ is de eerste letter van het He-
breeuwse alfabet, de taal van het Oude
Testament.
‘Het Bijbelfestival is een prachtige gele-
genheid om het nieuwe bijbelblad Alef
te introduceren’, vindt Rieuwerd Buiten-
werf, algemeen directeur van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap. Het NBG
organiseert dit gratis festival over de Bij-
bel speciaal voor kinderen en hun ou-
ders. ‘Alef brengt de bijbelse verhalen
en de belevingswereld van kinderen bij
elkaar.

Kinderen en de Bijbel centraal
De redactie van Alef bestaat uit mensen
met kennis op het gebied van de Bijbel,
bijbelwetenschap en kinderpedagogiek.
Het blad houdt rekening met de ver-
schillende (leer)voorkeuren van kinde-
ren. Het kind en zijn of haar manier van
denken zijn uitgangspunt bij het maken
van het blad. Alef wordt gemaakt door
het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG). Uit diverse kinderpanels van het
NBG bleek dat kinderen op een leuke en
interessante manier bezig willen zijn

met de Bijbel. Ook ouders vertelden dat
zij het belangrijk vinden dat hun kinde-
ren de relevantie van de Bijbel ontdek-

ken. Met Alef wil het NBG de Bijbel op
een vrolijke manier toegankelijk maken
voor kinderen.

DE FONTEIN 058 • DECEMBER 2015

Lieve mensen van De Fontein,

Wat een schrik die 20e aug. toen ik die
afschuwelijke diagnose longkanker
(met uitzaaiing) te horen kreeg en mijn
leven in één moment compleet veran-
derde. Leven en dood plots heel dicht
bij elkaar. Een gedeelte uit onze
trouwpsalm 23 werd werkelijkheid: ‘al
ga ik door een dal van diepe duister-
nis…’. Dat heb ik echt ervaren. En ‘ik
vrees geen kwaad’ was voor mij toen
eigenlijk niet mogelijk. Ik was bang.
Bang om mijn man te moeten verla-
ten, mijn kinderen en kleinkinderen.
‘Want Gij zijt bij mij’ is en blijft altijd
mijn zeker weten en geloven maar
desondanks was ik, kwetsbaar men-
senkind, bang.
Het ziekenhuis werd mijn tweede te-

huis. En ondertussen stroomden de
kaarten binnen, prachtige kaarten vol
bemoedigingen en ontroerende woor-
den. Wat doet dat goed. Ik wil jullie
daarvoor vanuit het diepst van mijn
hart bedanken. En al jullie gebeden,
bedankt. Ik voel me die ‘man’ die door
zijn vier vrienden door het dak heen bij
Jezus wordt gebracht en op het geloof
van die vrienden wordt genezen. Ik
dank God elke dag voor jullie, mijn bid-
dende vrienden. Momenteel kom ik bij
van alle behandelingen en donderdag
17 december volgen nieuwe onderzoe-
ken. De maandag daarop hoor ik hoe
mijn situatie is en wat eventuele ver-
dere stappen zijn. Spannende en onze-
kere tijden. Toch weet en geloof ik, de
Heer is erbij en gaat met mij mee. ‘Hij
voert mij aan rustige wateren, Hij ver-

kwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte
sporen om zijns naams wil’. Ik ver-
trouw erop dat de Heer mijn omstan-
digheden hoe dan ook wil gebruiken
tot zijn eer en dat is ook mijn verlan-
gen.
Ook weten jullie van de ernstige ziekte
van onze schoonzoon Pieter. Hij ligt in
het MCL en heeft nog een lange weg
te gaan. Ontzettend dankbaar zijn we
dat de Heer hem gespaard heeft. We
hebben echt voor zijn leven gevreesd.
Lieve mensen ik mis jullie en hoop,
zodra het een beetje lukt, in jullie mid-
den te zijn.
Alvast wens ik jullie een gezegende de-
cembermaand, ook namens Hero en
onze kinderen.
Dierbare groetjes van Henny de Jong, 

en wees wellekom!

Gratis proefexemplaar Alef
Alef verschijnt tien keer per jaar voor € 15,-. Een gratis proefexemplaar is te bestellen
via www.nbg.nl Alef wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van
leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Alef: Bijbelblad voor kinderen

XP9 Kerkblad De Fontein december 2015_Opmaak 1  04-12-15  09:40  Pagina 9



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

November 
4 nov. Mevr. A. van Gunst – Keizer De Bird 108 8918 GA 70 jaar

December
4 dec. Mevr. J. de Jong – Postma Bleekhof  85 8921 MC 70 jaar 
17 dec. Mevr. G. de Graaf – Zwering Lieuwenburg  2   b 8925 CK 91 jaar
19 dec. Mevr.K.D.  Zuiderveld – de Boer Pieter Sipmawei 280 8915 EH 94 jaar
22 dec. Mevr. G. Smink  - Gorter Frittemastate 23 8925 AC 80 jaar
22 dec. Mevr. G. Woudwijk – Meijer Konvooistraat 1 8923 CS 85 jaar
24 dec. Dhr. T. Kooistra Balidwarsstr. 12 8921 HZ 75 jaar
24 dec. Mevr. C. Langenberg  - Vogelij Esdoornstraat 10   e 8924 BG 85 jaar
25 dec. Merv. P. Talsma – Wijbenga Pinkstraat 15 8921 PT 75 jaar
25 dec. Dhr. W. Roerdink Groningerstraatweg  212 8921 TX 75 jaar
29 dec. Dhr. T.J. Rutgers Goudenregenstr. 5 8922 CN 70 jaar
31 dec. Dhr. A. Witteveen Bijenhofstraat 33 8922 CZ 80 jaar

Januari 2016
1 jan. Dhr. M. de Jong Carlierstraat 69 8919 BD 70 jaar
8 jan. Mevr. IJ. Lubbers Dirk Zeperweg 240 8917 AZ 93 jaar
9 jan. Mevr. J.H. Balt – van der Schuit Eestraat 15 8922 JA 98 jaar
13 jan. Mevr. K. Schouwstra - Joustma Marnixstraat 7 8913 GV 75 jaar 
14 jan. Dhr. H. Pietersma Cambuursterpas 5 8921 LP 80 jaar
20 jan. Mevr. M. Vellinga – Huitema Taco van de Veenplein  135 8923 EN 70 jaar
24 jan. Mevr. A.M.J. Snoep – Drost Goudenregenstraat 88 8922 CS 80 jaar
26 jan. Dhr. A. Sijbesma Eikenstraat 7 8924 JA 70 jaar
26 jan. Mevr. S. Schroor – Schaarsma Dennestraat 10  8924 CJ 90 jaar
31 jan. Mevr. A. Hoekstra – de Jong De Opslag 82 8934 DD 70 jaar

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

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

December 
3 dec. Floris de Vries Transvaalstraat 65 8917 CH 6 jaar
5 dec. Siemen Wytse van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 6 jaar
6 dec. Froukje Janke de Vries Tjerk Hiddesstr. 18 8921 NP 3 jaar
24 dec. Alida Aukje van der Veen Lijsterstraat 48 8917 EB 12 jaar

Januari 2016
10 jan. Marjolein Jacoba Tadema Dobbehof 12 9084 DR Goutum 8 jaar
10 jan. Anko Frank van der Veen  Sjoerdsmastate 10 8925 AM 10 jaar
14 jan. Lote Kok Canterstrate 134 8925 BJ 8 jaar
17 jan. Andy Matteus van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 11 jaar
23 jan. Levi de Vries Schroorsmastate 19 8925 LG 7 jaar
27 jan. Gerda Christien Bosgraaf Berkenstraat 44 8924 BZ 11 jaar
31 jan. Thijs Frans van Weelie Achterbosk  2 9036 KT Menaam 2 jaar 
31 jan. René Sije van der Veen Lijsterstraat 48 8917 EB 8 jaar

Huwelijksjubilea

14 december 50 jaar Dhr. A. Wijnia en Mevr. T. Wijnia – Kuiphof 
Archipelweg 123  k , 8921 TJ  Leeuwarden 

23 december 35 jaar Dhr. G. Vlasma en Mevr. A. Vlasma  - van der Heide 
Europaplein 39    f, 8916 HJ  Leeuwarden 

16 januari 2016 35 jaar Dhr. J. Tuinenga en Mevr. C. Tuinenga –Schendelaar 
Oostersingel 66,  8921 GB  Leeuwarden 

22 januari 45 jaar Dhr. A. Kooistra en Mevr. S. Kooistra – Rietsma 
Taco van der Veenplein 69 , 8923 EM  Leeuwarden 

20 februari 30 jaar Dhr. A. Wolthuizen en Mevr. N.A. Wolthuizen – Kamstra
Schierstins 24,  8925 GB  Leeuwarden

20 februari 40 jaar Dhr. J. Zeeders en Mevr. J. Zeeders -  IJntema
Engelumerstraat 46 , 8913 GD Leeuwarden 

VERJAARDAGEN/JUBILEA

DE FONTEIN 058 • SEPTEMBER 201510

XP9 Kerkblad De Fontein december 2015_Opmaak 1  04-12-15  09:40  Pagina 10



Er is van alles te doen in De Fontein

GESPREKSGROEP
‘Geloofsopvoeding bij tieners’

Opvoeden is als het ware jouw ene hand in de hand van de Vader
leggen en je andere hand in de hand van je zoon of dochter. Op
den duur mag je er zelf tussenuit stappen, al blijf je altijd vader
of moeder van je kinderen. 
Geloofsopvoeding hoort bij het dagelijks leven, maar dat wil niet
zeggen dat het altijd even gemakkelijk is. Het geloven van kin-
deren kun je zien als een weerspiegeling van het beeld dat zij
meekrijgen van ons als ouders.
Als ouders zijn we soms op zoek naar een plek waar wij ervarin-
gen over opvoeden en geloven kunnen delen en nieuwe ervarin-
gen kunnen opdoen. Wij zoeken naar een plek waar we terecht
kunnen met onze eigen vragen, behoeften, onzekerheden en er-
varingen. 
Geloofsopvoeding anno 2015 is een complex gebeuren. Zaken
die voor veel gelovige ouders vanzelfsprekend waren, zijn in
onze maatschappij sterk aan het veranderen. Onze kinderen zit-
ten niet meer standaard in de klas met geloofsgenoten, veel ac-
tiviteiten worden georganiseerd op zondagen, werkgevers vra-
gen onze kinderen op zondag te werken, etc.
Hoe gaan we met al deze dingen om, en hoe kan geloofsopvoe-
ding gestalte krijgen in ons gezin en in de kerk? Daarover praten
we op de gespreksgroep ‘Geloofsopvoeding bij tieners’. Een aan-
tal ouders uit de Fontein met kinderen in de tienerleeftijd komt
eens in de zes weken bij elkaar. Naast de groep ouders in deze
gespreksgroep zijn ook Alfons en Hanneke van Vliet op deze
avonden aanwezig. 
We kijken met elkaar naar de communicatie met tieners, naar
hun belevingswereld. Van daaruit leggen we de link naar Gods
Woord en bespreken we met elkaar hoe je in de praktijk aan de
slag kunt met deze thema’s binnen de opvoeding van onze tie-
ners.
Ook gebed voor en met elkaar vinden we belangrijk. We willen
samen bidden voor onze kinderen, voor alles wat op hun pad
komt. Maar ook voor ons als ouders. Opdat wij kracht mogen
krijgen om in deze tijd onze kinderen op te voeden in de liefde
van God, onze Hemelse Vader.
De bijeenkomsten beginnen met een inloop rond 19:45 uur en
starten 20:00 uur en duren tot uiterlijk 22:00 uur. De eerstvol-
gende gespreksavond in 2016 is dinsdag 6 januari (bij familie
Dekker, Vredeman de Vriesstraat 33). Daarna op zondag 14 fe-
bruari, dinsdag 29 maart en woensdag 11 mei.
Van harte welkom! 

Meer informatie is te krijgen bij Suzanne Yska (tel. 2887532, 
of yska@kpnplanet.nl), Marian van der Wal of Femke Wolters.

BRAINSTORM
voor mensen tussen de 20 en de 40 jaar

Christen zijn kan best zonder de kerk, vinden veel mensen. En
tot op zekere hoogte klopt dat. Maar uiteindelijk houd je het
vaak niet lang uit zonder mensen om je heen die ook christen
zijn, en bij wie je terecht kunt als er iets is. En als je je kind wilt
laten dopen, heb je ook een gemeenschap nodig. 
Daarbij komt dat christenen steeds zeldzamer worden, je moet
elkaar zoeken en weten waar dat kan,  anders vind je elkaar niet.
Dat geldt zeker voor de langere termijn.
De vraag is alleen hoe zo’n gemeenschap er voor mensen tussen
de 20 en de 40 jaar uit moet zien. Waar hebben jullie behoefte
aan, en wat kunnen jullie geven? Hoe gaat die gemeenschap van
christenen eruit zien? 
Daarover willen we graag eens met jullie brainstormen. Dat wil-
len we doen op zondagmorgen 13 december. Je kunt je kinderen
meenemen, oppas wordt geregeld. De bijeenkomst duurt van
11.30-13.30 uur, en er is een lunch. 
We hopen jullie te zien! 

Ruben Muller, Alfons van Vliet en  Ineke Evink
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Geen cursus maar NETWERK voor JONGE gezinnen

De neiging om bij mogelijke problemen
cursussen en trainingen aan te bieden is,
groot. Maar een netwerk en een gemeen-
schap is minstens zo effectief, vinden
Friso Mout en Vincenza La Porta.

Maak je relatie eerst babyproof voor de
kleine komt, zo pleit een groep van pe-
dagogen, juristen en scheidingsdeskun-
digen begin oktober in een brandbrief
aan de Nederlandse gemeenten. Een
ouderschapsbelofte en aanbod aan cur-
sussen zouden daarbij kunnen helpen,
zo stellen de experts voor. Een mooi
voorstel, maar misschien is het niet het
beste middel. Wij pleiten niet voor nog
meer cursussen, maar voor netwerken
waarin verschillende (jonge) gezinnen
opgenomen zijn en samen op kunnen
lopen.
Kerken vormen al zo’n gemeenschap
waarin en waar vanuit dit eenvoudig te
organiseren valt. Dat blijkt te werken:
kerkelijke kinderen en jongeren beho-
ren bijna uitsluitend tot de zoge-
naamde ‘85%-groep’ die nauwelijks tot
niet hulp van derden nodig heeft bij het
opgroeien en volwassen worden.

Specialisten
Wat de opvoeding van kinderen be-
treft, doet zich een aantal opvallende
ontwikkelingen voor. Twee belangrijke
zijn de steeds verdergaande ontwikke-
lingen van privatisering en specialise-
ring. 
In het algemeen kun je zeggen dat er
een steeds striktere scheiding is ont-
staan tussen het leven in de samenle-
ving en het leven privé. Opvoeden lijkt
hoe langer hoe meer gezien te worden
als een zaak van alleen de ouders.
Hebben ouders problemen bij de op-
voeding dan worden specialisten ge-
zocht. Voor elk kinderprobleem is er
eentje. 
Het gevolg: kinderen worden steeds
minder in hun samenhang bekeken.
Een kind is steeds minder een heel per-
soon, maar valt uiteen in zijn of haar
verschillende vaardigheden een vooral
in zijn of haar eigen problemen. 
Je zou de twee ontwikkelingen van pri-
vatisering en specialisering ook kunnen
samenvatten met het woord ‘fragmen-
tarisering’.

Pedagogen en godsdienstpedagogen
zien de ontwikkelingen zoals die hier-
boven aan bod zijn gekomen, met lede
ogen aan. In meer dan één opzicht be-
treuren zij dat er in de manier waarop
kinderen worden opgevoed, zo weinig
samenhang meer is te zien. Die samen-
hang, zo zeggen zij, kan hervonden
worden door de samenleving of de ge-
meenschap in de opvoeding weer een
kans te geven, al is het natuurlijk op een
andere manier dan vroeger. 
Vroeger gebeurde dat doordat de sa-
menleving of de gemeenschap voor-
schreef hoe ouders moesten opvoeden.
Dat kan niet meer. Nu zou dat kunnen
door in een ondersteunende houding
‘om de ouders heen te gaan staan’.

Geloofsgemeenschap
In kerken is deze ondersteunende hou-
ding een onderdeel van haar DNA: de
gemeenschap is wezenlijk en begint
voor iedereen bij de doop. Door de
doop worden kinderen in de gemeen-
schap opgenomen, omdat de kerk ge-
looft dat God zegt: ‘jij mag er zijn zoals
je bent, je hoort erbij’.
Daarbij belooft de geloofsgemeen-
schap een ondersteunende rol te spelen
bij de opvoeding van de kinderen. Voor
een deel wordt die vraag beantwoord
door het aanbod dat de kerk aanbiedt
in activiteiten als kindernevendienst,
club en catechese.
Wij pleiten er in kerken voor om juist
ook ouders actief te ondersteunen bij

de (geloofs)opvoeding van hun kinde-
ren. De meest vruchtbare vormen daar-
van zijn op dit moment kringen of ge-
spreksgroepen voor (jonge) ouders en
zogenaamde familiegroepen: meer-
dere gezinnen uit bijvoorbeeld een wijk
komen regelmatig samen en wisselen
niet alleen uit over de opvoeding, maar
er is ook ruimte om samen te spelen, te
vieren, te delen en te eten. 
Een eenvoudige, laagdrempelige vorm
die een gezamenlijke oefenplaats is van
geloven-in-praktijk voor ouders én kin-
deren. Een plek ook om mogelijke
moeiten tijdig en in alle eerlijkheid te
delen met elkaar als partners en met
belangrijke anderen. De ervaringen die
daarin al zijn opgedaan, geven goede
moed.
Gezinnen vormen zo gemeenschappen
die de fragmentarisering tegengaan.
Ouders ervaren veilige plekken waar
hun vragen alle ruimte krijgen. Kinde-
ren genieten van de vertrouwdheid bin-
nen de groep. Dat is heel wat meer dan
een eenmalige cursus of belofte kan
bieden.

Ds. Friso Mout 
(specialist geloofsvoeding) 

en Vincenza La Porta 
(programma-manager) JOP, 

Jeugdorganisatie Protestantse Kerk
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Pepernoten bakken kan heel december
Raar eigenlijk dat we alleen pepernoten eten van septem-
ber tot december. Ze zijn veel te lekker om ze maar drie
maanden per jaar te eten, en Sinterklaas vindt het vast niet
erg. Zelf maken is lekker en nog gezellig ook.
Wat wij pepernoten  noemen, zijn eigenlijk kruidnootjes.
En zoals altijd bij een oud recept heeft iedereen zijn eigen
ideeën over wat er in hoort en wat niet. Pepernoten maak
je onder andere van roggemeel, anijszaad en honing. En
het is heel wat meer werk omdat het deeg een hele nacht
moet blijven staan. Deze kruidnoten gaan heel wat sneller. 
Sommige mensen doen er ook echte peper door de peper-
noten (vandaar de naam), kardemom en nootmuskaat.
Maar in ieder geval geen speculaaskruiden. 

Zelf speculaaskruiden maken is heel makkelijk: meng daar-
voor twee theelepels kaneel door 1 theelepel gemalen
kruidnagel en 1 theelepel geraspte nootmuskaat (van een
muskaatnootje krijg je veel lekkerder nootmuskaat dan uit
een busje). Maar ze zijn ook kant en klaar te koop.

Kruidnoten recept (kruidnoten)
pepernoten
• 250 gr zelfrijzend bakmeel of 250 gram volkoren meel

en een half zakje bakpoeder
• 125 gr bruine basterdsuiker
• 100 gr roomboter of margarine
• 50 ml melk
• 1,5 eetlepel speculaaskruiden
• snufje zout

Verwarm de oven voor op 170 graden
Doe de boter in een beslagkom en mix tot de boter zacht
is. Voeg het meel, suiker, speculaaskruiden, zout en melk
bij de boter en kneed tot een mooi deeg.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en maak kleine bol-
letjes van het deeg ter grootte van een pepernoot 
Leg de bolletjes op het bakpapier en druk ze iets aan
zodat ze de vorm van een pepernoot krijgen
Bak de pepernoten ongeveer 15 minuten in de voorver-

Kerst

De Zoon des Vaders

-als het Woord-

ontledigt Zich

en zal

van liefde spreken

in een stal 

De Zoon des Vader

legt het goddelijke van Zich af

en ligt daar dan als

“de-liefde-van-God-zelf”

kwetsbaar

in een kribbe.

Kerst

De Zoon des Vaders

-als het Woord-

ontledigt Zich

en zal

van liefde spreken

in een stal 

De Zoon des Vader

legt het goddelijke van Zich af

en ligt daar dan als

“de-liefde-van-God-zelf”

kwetsbaar

in een kribbe.
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Liefdevol aangeraakt!
Ook dit jaar maakt de kinderneven-
dienst gebruik van het kerstproject van
Vertel het Maar. Het thema is ‘Liefdevol
aangeraakt’. De verhalen uit de eerste
twee hoofdstukken van het Lucasevan-
gelie staan centraal. God raakt mensen
aan: Hij raakt Maria en Elisabeth aan en
zegent hen met kinderen. Maar God
raakt vooral het volk Israël en door het
volk Israël de hele wereld aan door Zijn
zoon Jezus te sturen. De liefde en trouw
van God duren voor eeuwig. 
In de verhalen zien we de reactie: Za-
charias reageert met ongeloof op de
boodschap dat hij en Elisabet een zoon
zullen krijgen. God raakt zijn stem aan
zodat hij niet meer kan spreken tot zijn
zoon Johannes geboren wordt. Maria
reageert vol geloof en toewijding als de

engel Gabriël haar de geboorte van
Jezus aankondigt. Zij deelt dit geloof
met Elisabet als zij daar op bezoek gaat. 
God raakt ook de harten van de herders
aan. Worden ook wij, jong en oud, aan-
geraakt door de liefde van God? Tijdens
het project staat er in de kerk een lan-
taarn, waarop een illustratie over het
verhaal wordt uitgelicht.

Kerstviering
Op 20 december vieren het Kerstfeest
met elkaar. Wat we gaan doen, houden
we nog even geheim. Maar er is net als
vorige keer een lekker broodje kna-
kworst. Vanaf 16:45 uur is er inloop met
koffie, thee en iets lekkers voor je vader
of moeder. 
Om 17:00 uur beginnen we! Je kunt om
19:00 uur weer worden opgehaald. Kom

je ook? Je mag ook een vriendje of
vriendinnetje meenemen. Opgeven kan
bij: Hilda Feenstra (hfeenstra@hot-
mail.com, T. 2121495) of Caroline Doel-
man (cm.doelgraaf@kpnmail.nl, T.
2162639). Graag uiterlijk 15 december.

Nieuws van Jesca
In de laatste brief van Jesca staat dat zij
erg blij en dankbaar is dat wij haar spon-
sors zijn. Vooral de dingen die de kinde-
ren voor haar hebben gemaakt vindt zij
erg mooi. Ook bedanken zij en haar fa-
milie ons voor haar verjaardagscadeau
waarvoor kleren voor haar zijn gekocht. 
In september hebben we een mooie
kerstkaart verstuurd met een foto van
de kinderkerstviering van vorig jaar er
op. Ook hebben we een financiële bij-
drage gegeven aan het kerstfonds.
Daaruit krijgen alle sponsorkinderen
een kerstcadeau. 
Inmiddels sparen we bijna een jaar voor
Jesca. In het begin was het spannend of
we de € 29 per maand zouden halen.
Wat de kinderen meenemen is erg wis-
selend. Gelukkig zijn er ook gulle ge-
meenteleden die ons af en toe wat toe-
stoppen. In november was er een gift in
een envelop van € 100 en een zak met
kleingeld dat maar liefst € 32,60 ople-
verde. Voorlopig genoeg geld om de
maandelijkse bijdrage en extra giften te
kunnen betalen. Dat is ook wel nodig
want vanaf 1 januari gaat de maande-
lijkse bijdrage met € 4 omhoog naar
€ 33. 

De leiding van de kindernevendienst

LEESROOSTER Kindernevendienst

DECEMBER

6 december
Aankondiging van Jezus’ geboorte (Lucas 1:26-38)

13 december
Maria bij Elisabet (Lucas 1:39-56)

20 december
De geboorte van Johannes (Lucas 1:57-80)

25 december (Kerst)
De geboorte van Jezus (Lucas 2:1-14)

27 december
De herders blijven niet in de stal (Lucas 2:15-32)

JANUARI

3 januari
Magiërs uit het Oosten (Matteüs 2:1-12)

10 januari
Johannes de Doper en de doop van Jezus 
(Matteüs 3:1-4 en 13-17)

17 januari
De bruiloft in Kana (Johannes 2:1-11)

24 januari
Optreden van Jezus in Nazaret (Lucas 4:14-30)

31 januari
Jezus geneest ons helemaal (Lucas 4:40-44)

KINDERNEVENDIENST
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JONGERENPAGINA
Acties voor Haïti - World Servants

“Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig
staat op een goed fundament. Het fundament van jullie ge-
loof is door de boodschappers van God en de profeten ge-
legd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het
gebouw. Door Hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn
de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo
worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie
zijn bouwstenen in deze tempel waarin Goed met zijn Geest
woont.”  (Efeziërs 2:20-23)

Stevig in je geloof staan, is belangrijk als je iemand wilt hel-
pen. Je dient een goed fundament te leggen waar je op
kunt bouwen. Dat is wat wij deze zomer gaan doen in Haïti.
Het fundament van de school ligt er al. Wij gaan de klaslo-
kalen bouwen. Dit doen we vanuit ons geloof, maar vooral
uit liefde. Een drijfveer die voor ons allemaal van toepas-
sing is, zo bleek uit onze laatste vergadering.

Trots
Een vergadering waarin we bespreken hoe het gaat met
de acties, hoeveel geld we tot nu toe hebben opgehaald
en het is een plaats waar onenigheden kunnen worden uit-
gesproken. Afgelopen vergadering kregen we een tussen-
stand te horen van maar liefst 18.600 euro. Een waanzin-
nig bedrag waar we enorm trots op zijn. We hebben veel
giften mogen ontvangen, maar daarnaast zijn we ook met
veel acties bezig.
Op 17 oktober hielpen we met de bazaar in onze kerk. Er
werden veel spullen verkocht, er was een mogelijkheid om
mee te spelen met een draaiend rad en er konden verschil-
lende versnaperingen worden gekocht. Een dag waar de
hele groep zich vol enthousiasme voor heeft ingezet en

waarmee we een bedrag van 2.026 euro is opgehaald.
Verder loopt onze ramenlapactie. Elke tweede zaterdag
van de maand lappen we in verschillende teams ramen.
Zaterdag 14 november zijn we in vier teams gestart. Niet
alleen een gezellige bezigheid voor ons, maar ook voor de
mensen waarbij we thuiskwamen. Een praatje, schone
ramen en een geldbedrag van 155 euro. 
Zaterdag 12 december gaan we weer ramen lappen.
Mogen we ook bij u de ramen schoonmaken? Geef het ons
door via wsdefontein@gmail.com.

Kalenders
24.000 kalenders plakken. Een grote klus waar we dan ook
veel tijd in hebben gestopt. Dekker Drukwerken bood ons
deze klus aan die we met beide handen aangrepen. Di-
verse avonden in de week plakten verschillende groepen
kalenders. Net zolang tot we geen kalenders meer konden
zien en de stapel weg was. Een klus waarbij we duizend
euro hebben opgehaald. 
Ook zijn er nog een aantal kleine acties die lopen. De fles-
senactie in de kerk, spullen verkopen via marktplaats en
oude computers slopen en naar het oud ijzer brengen. 
Bij elke actie focussen we ons op het doel: klaslokalen bou-
wen en zo een glimlach bezorgen op de gezichten van de
mensen in Haïti. 
We zijn er niet alleen om te bouwen, maar ook om een
stukje van Gods liefde te laten zien. Jezus is de belangrijk-
ste bouwsteen van de school. Wij zijn en leggen de overige
bouwstenen net zolang tot de tempel van de Heer, de
school in Haïti, af is.

Karina van der Wal
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DE FONTEIN

DE FONTEIN

Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in De Fontein

December
6 dec. Ds.Alfons van Vliet

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

3e Advent  
20 dec. Ds.Alfons van Vliet

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

Kerstavond/nacht
26 dec. Ds.Alfons van Vliet

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

Oudjaar

Januari 2016
1 jan. Mevr. N. Berntsen
3 jan. Ds. J.G. Kemperman
10 jan. Ds. Inge Landman
17 jan. Ds. J.G. Kemperman
24 jan. Ds. Alfons van Vliet
31 jan. Ds. J.G. Kemperman

februari
7 febr. Ds. Alfons van Vliet
14 febr. Ds. J.G. Kemperman
21 febr. Ds. Alfons van Vliet
28 febr. Ds. J.G. Kemperman

1e in 40 dagentijd
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Bij spoed: (06) 3615 23438
dsalfonsvanvliet@defontein058.nl

Ds. J.G. Kemperman
Groningerstraatweg 41
Tel. (058) 212 31 62
dskemperman@defontein058.nl
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Abonnement per e-mail:
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Mailadressen graag:
De meeste mensen hebben tegenwoordig een e-mailadres.
Mailen scheelt papier en tijd: ook de ledenadministrateurs wil-
len daar graag hun voordeel mee doen. Dus heeft u een mail-
adres? Stuur het naar Eddie en Willy van der Meer via leden-
administratie@defontein058.nl met als onderwerp
Ledenadministratie en in het bericht uw naam, postadres en
of u oorspronkelijk hervormd of gereformeerd bent. 

Van de redactie
Als deze laatste editie van het jaar uitkomt,zijn het nog de donkere dagen
voor Kerst. Maar het zijn gelukkig ook de dagen van Advent. De Kinder-
nevendienst is er druk mee en iedereen in de kerk merkt het ook. 
Kinderen nemen een belangrijke plaats in bij De Fontein, en hun opvoe-
ding daarom ook. Veel aandacht daarom in dit magazine voor de opvoe-
ding van kinderen en tieners.
En hoe staat het er eigenlijk voor met het project van World Servants?
Aan de jongeren zal het zeker niet liggen. Lees maar op pagina 14.

Inhoudsopgave
Meditatie 3
Over de diaconie en wat ze allemaal doen 4
De Jo Kooistra-fontein 5
Het hoe en waarom van Kerkbalans 6
Verjaardagen en jubilea 1
Geloofsopvoeding doe je samen 11
Geen cursus maar een netwerk 12
Gedicht en recept 13
Kindernevendienst 14
Jongerenpagina 15
Kerkdiensten 16
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Diaconie
De diaconie besteedt onder andere aandacht aan de vluchtelingen. Wat deed
de diaconie zoal, en wat gebeurt er nog meer? Na dit stukje bent u weer hele-
maal op de hoogte.

Vluchtelingen
De afgelopen maanden was er veel aan-
dacht voor de grote stroom vluchtelin-
gen uit Syrië. Ook in Leeuwarden is een
grote groep in het WTC opgevangen.
Het diaconaal platform, waaraan ver-
schillende kerken in de stad deelnemen,
coördineerde diverse acties. Van dage-
lijkse activiteiten zoals taalles, sport,
voorlezen en knutselen met kinderen
tot eenmalige acties zoals de door St.
Present georganiseerde Eat & Meet op
21 november. Ook heeft een groot aan-
tal vrijwilligers uit de kerken voor de kin-
deren tot 18 jaar een rugzakje klaar ge-
maakt en op woensdag 3 december
tijdens een happening met een Clini-
clown uitgedeeld. 
Op dit moment is het afwachten hoe de
situatie in de Noodopvang zich zal ont-
wikkelen nu er sprake is van geleidelijke
afbouw.

Collectedoelen
Voor de maand december (de volgende
maanden staan in Geandewei en op de
Zondagsbrief) zijn de volgende doelen
voor de tweede collecte vastgesteld:

6 december
Pastoraat is tijd nemen voor elkaar
(PKN)
Tijd voor elkaar nemen is in onze jach-
tige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak luis-
teren we maar half. Daardoor gaan er
dingen mis. De kerk is bij uitstek de plek
waar het gaat om goed luisteren naar el-
kaar, om omzien naar elkaar. Het pasto-
raat in onze gemeente is een van de ma-
nieren waarop we dat vorm geven. We

hebben aandacht voor ouderen in onze
wijk, voor zieken, voor mensen in een
moeilijke situatie. Maar ook onderling
zien we om naar elkaar. Het pastoraat
vindt in deze tijd waarin minder mensen
in de kerk komen steeds meer buiten
het kerkgebouw plaats. Dat vraagt om
nieuwe benaderingen, nieuwe vormen.
Deze collecte is bestemd voor handrei-
kingen en cursussen waardoor pastoraal
werkers kennismaken met nieuwe vor-
men van pastoraat en erin getraind wor-
den.

13 december
ZWO project

20 december
Jeugdwerk eigen gemeente

24 december
Doel dat wordt aangedragen door de
Raad van Kerken Leeuwarden

25 december
Geef voor kwetsbare kinderen in Mol-
davië (Kerk in Actie / Kinderen in de
knel) 
De kerken in Moldavië geven licht en
warmte aan kwetsbare kinderen.
Samen met professionele medewerkers
van lokale organisaties als Moldovan
Christian Aid, Youth for Christ Moldavië,
én met steun van Kerk in Actie vangen
ze iedere dag de kinderen op in hun
kerkgebouw. Ze zorgen voor een warme
maaltijd, doen spelletjes, vertellen Bij-
belverhalen en helpen met het huis-
werk. Een keer per week gaan de kinde-
ren op bezoek bij de bejaarden in het

dorp om hen een handje te helpen.
Want ook de ouderen staan er alleen
voor, nu hun kinderen in de problemen
zitten. 
Er zijn in heel Moldavië op dit moment
al vele tientallen van deze dagcentra,
heel vaak een initiatief van lokale ker-
ken. Dat is veel te weinig. Nog veel meer
kwetsbare kinderen in Moldavië hebben
een lichte en warme plek nodig, waar ze
veilig kunnen opgroeien. Geef licht!

27 december
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. De achterban bestaat
uit lokale kerken en particulieren die het
werk van de Stichting als donateur steu-
nen. Ook hebben veel kerken en ge-
loofsgemeenschappen zich verbonden
aan de uitgangspunten van het Charter
van Groningen (1988). Door onderteke-
ning van het Charter geven zij aan dat zij
partij kiezen voor vluchtelingen en asiel-
zoekers in nood en elkaar steun en soli-
dariteit beloven bij het bieden van hulp
en zo nodig opvang in noodsituaties.

31 december
Eindejaarscollecte ten behoeve van
het kerkenwerk in de eigen gemeente

Helpt u mee om deze collecten
tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!

Opbrengst collecten september 2015
5-sep           diaconie en kerk                                       € 234,14
                     Missionair werk binnenland                € 197,00 
8-sep          huwelijkscollecte                                       € 90,33
13-sep         diaconie en kerk                                       € 163,61
                     JOP/Jeugdwerk PKN                              € 155,26
                     Voedselbank                                              € 287,56
20-sep        diaconie en kerk                                       € 180,80
                     PKN/Vredeswerk                                      € 170,87
27-sep        diaconie en kerk                                       € 210,59
                     Wijkkas                                                        € 207,95

Opbrengsten collecten oktober 2015
4-okt           diaconie en kerk                                       € 231,85
                     PKN/kerk in Israël                                    € 230,46
11-okt         diaconie en kerk                                       € 196,22
                     ZWO project                                              € 167,82
18-okt         diaconie en kerk                                       € 176,30
                     KIA/werelddiaconaat                             € 160,68
25-okt         diaconie en kerk                                       € 169,51
                     PKN/dienstencentrum                           € 156,35
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De Jo Kooistra-fontein

De vraag om een foto van fonteinen
die u tegen het lijf liep afgelopen
zomer, leverde ook iets bijzonders op.
Er stond een onvoltooide fontein in de
vorige editie, hier is hij in volle glorie.
De indruk van een jacuzzi verleidde ie-
mand er wat zeepsop in te gooien... 

Op 25 september is deze nieuwe fontein
onthuld. De plannen voor deze fontein
zijn al oud, maar nu is hij klaar. Hij spuit
niet, maar het water wordt in een voort-
durende beweging gehouden door be-
wegende delen op de bodem. Hij doet
dus meer aan een jacuzzi denken. Met
het gereedkomen kwam ook de vraag
op naar een naam en daarbij is besloten
de naam van Jo Kooistra aan deze fon-
tein te verbinden.
Jo Kooistra, lid van onze gemeente,
overleed begin januari van dit jaar. Hij
heeft in de Vrijheidswijk grote activiteit
ontplooid door de jaren heen en daarom
is er dus nu aan hem gedacht.
Ondergetekende heeft dat de laatste
jaren wel een beetje kunnen waarne-
men omdat hij samen met Jo in de re-
dactie van de wijkkrant van de Vrijheids-
wijk heeft gezeten.

Het was een belevenis om zijn gedre-
venheid voor de zaak van het algemeen
belang van de wijk en zijn bewoners te
zien. Hij kende zodoende ook ontzet-
tend veel mensen en dat is uitzonderlijk
in onze wijk waar van de 3000 bewoners
de helft van andere ethnische oor-
sprong is en het dus met de sociale sa-
menhang wat zwakjes is. 
Maar voor die sociale samenhang
sloofde Jo zich dus uit. Als er weer een

of ander initiatief genomen werd, kon-
den ze hem vragen en dat deden ze ook.
Het is heel aardig om te zien hoe een
oer-Fries dan toch overal zijn draai weet
te vinden. Daarvoor is het wel nodig dat
je je vooroordelen opschort. Je moet je-
zelf niet identificeren met behulp van je
sociale status of je blank-zijn of hoe dan
ook. 

En is dat niet precies wat we in de Kerk
uit het Evangelie leren om niet te doen?
Zegt Paulus niet dat waar Christus ko-
ning is mensen ophouden om zich te
identificeren in hun mannelijkheid of
vrouwelijkheid of in hun rijk-zijn of slaaf-
zijn of in hun Jood-zijn of Griek-zijn.
Vooral dat jezelf identificeren in je Jood-
zijn was voor Paulus een zeer voornaam
punt (ook in die brief aan de Galaten).
Zo wierp je ‘muren van vijandschap’ (Ef.
2) op en Jezus Christus heeft juist vrede
gebracht voor hem die dichtbij en voor
hem die verre is.

Het is heel aardig om te zien hoe een
kerk-mens als Jo dan toch zijn draai
heeft weten te vinden in die wereld van
de Vrijheidswijk die zo anders was dan
het Raard boven Dokkum waar hij aan
de oevers van de Ee werd geboren en
opgroeide.
Dat vindt dan toch herkenning en erken-
ning bij mensen die misschien alleen de
kerk van binnen gezien hebben toen ze
naar de begrafenis van Jo toe moesten.
Zo is Jo dan bij ons in die wolk van ge-
tuigen (Hebr. 11)

Dirk Lof
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Kerst en de Voedselbank

Hebben Kerst en de Voedselbank
wat met elkaar te maken?  
Op het eerste gezicht niet, maar
toch wel!

Kerst is als een feest van Licht bij
ons bekend. Licht door de komst
van Jezus, teken van hoop. Wij
vieren dat met het licht van kaar-
sen en kerstboom, thuis en in de
kerk, soms met lekker eten en ca-
deaus. Kerst is ook omzien naar
elkaar.
Er zijn helaas veel mensen in
Leeuwarden, die om een of an-
dere reden (tijdelijk) in armoede
leven en met Kerst geen extra's
hebben. Zij zijn voor de invulling
van het dagelijks voedsel aange-
wezen op de Voedselbank. Een
voedselpakket is een beetje Licht
in hun bestaan.

Wilt u deze mensen ook in het
Licht laten delen? Help dan de
Voedselbank helpen door een gift
of nog beter donateur te worden.
Ook is het vaak mogelijk om in de
kerk voedsel af te geven, dat door
de Diaconie naar de Voedselbank
wordt gebracht.
De Voedselbank Leeuwarden is
een initiatief geweest van de
Raad van Kerken en bestaat al
ruim 10 jaar. Bankno. NL79 RABO
0131 3398 34

Meer weten? 
Kijk op 
www.voedselbankleeuwarden.nl
of bel met 
Pieter Kooistra 
(058) 288 00 38 
p.kooistra@
voedselbankleeuwarden.nl
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Tientallen vrijwilligers gaan in week
van 17 januari langs de deuren van ge-
meenteleden om het formulier van
actie Kerkbalans langs te brengen.
Een week later halen ze de envelop-
pen met toezeggingen weer op. Een
enorm karwei, maar het levert de Pro-
testanse Gemeente Leeuwarden wel
elk jaar ongeveer een half miljoen
euro op. 
Kerkbalans bestaat al sinds 1973. De
(voorgangers van de) Protestantse
Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de
Oud-Katholieke Kerk, de Doopsge-
zinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap kozen in dat jaar voor
een gezamenlijke geldwervingscam-
pagne in de tweede helft van januari.
Tot die tijd hadden ze elk hun eigen
manieren en momenten om ledenbij-
drages op te halen. 
Door het samen te doen, kregen ze de
kans om de inzameling breed onder
de aandacht te brengen, ongeveer
zoals bij een collecteweek voor andere
goede doelen.
In de basis werkt Kerkbalans nog altijd
zoals het in 1973 is geïntroduceerd. In
de tweede helft van januari krijgen
kerkleden een formulier overhandigd
waarop ze kunnen aangeven hoeveel
ze dat jaar aan hun gemeente wensen
te geven. Een week later wordt die zo-
genoemde toezegging weer opge-
haald. 
Vervolgens heeft het gemeentelid de
rest van het jaar de tijd om de toezeg-
ging gestand te doen: door het bedrag
zelf over te maken, door de acceptgi-
ro’s in te vullen die de penningmeester
opstuurt, of (sinds een aantal jaren)
door een automatische machtiging af
te geven. 
De reden voor deze omslachtige ma-
nier van werken is dat gemeenten aan
het begin van het jaar willen weten op
hoeveel geld ze kunnen rekenen - en
dus welke uitgaven ze verantwoord
kunnen doen. Als is dat ook weer be-
trekkelijk: niet iedereen geeft daad-
werkelijk wat hij of zij heeft toege-

zegd. Zij krijgen wel een herinnering,
maar de gemeente kan betaling niet
afdwingen: het blijft een ‘vaste vrijwil-
lige bijdrage’.
De Protestanse Gemeente Leeuwar-
den kreeg in januari 2015 toezeggin-
gen voor in totaal 502.581 euro, 3,8
procent minder dan in 2015. Het daad-
werkelijk geïncasseerde bedrag is nog
niet bekend. In 2014 haalden alle ge-
meenten van de Protesantse Kerk in
Nederland 183,2 miljoen euro op, een
terugloop van 2,3 procent. 

Persoonlijker
De actie Kerkbalans wordt gecoördi-
neerd door de Interkerkelijke Commis-
sie Geldwerving in Utrecht. Die pro-
beert de laatste jaren de campagne
een persoonlijker gezicht te geven.
Waar het vroeger volstrekt vanzelf-
sprekend was voor kerkleden om een
(aanzienlijk!) bedrag in te vullen, moe-
ten ze nu overgehaald worden en ver-
langen ze (meer) uitleg over wat er
precies met al dat geld gebeurt. 
De commissie stimuleert daarom ker-
krentmeesters om duidelijke brieven
en folders te maken (dit jaar is er zelfs
een wedstrijd voor de mooiste) en
daagt gewone kerkleden uit om via
Facebook en Twitter uit te leggen wat
hun kerk voor hen betekent - en dus
een gift waard is. Ze kunnen ook zelf
een poster maken via de website kerk-
balans.nl
Voor de actie 2016 is zelfs een officieel
startmoment bedacht: het inluiden.
Op zaterdag 16 januari klinken bij di-
verse protestantse en katholieke ker-
ken om twaalf uur de klokken, als offi-
cieel startschot voor de vrijwilligers
om op pad te gaan. Het is de bedoe-
ling dat de gemeenten een lokaal, re-
gionaal of landelijk bekend persoon
vragen de klok te luiden: iemand ‘die
de waarde van de kerk ziet en wil uit-
dragen’. 
Een gezamenlijk, feestelijk startmo-
ment draagt bij aan de motivatie van
de vrijwilligers, die - eerlijk is eerlijk -

niet altijd van harte op pad gaan,
omdat ze vaak voor een dichte deur
komen of negatieve reacties oogsten.
Het uitluiden kan ook een manier zijn
om journalisten op een positieve ma-
nier over Kerkbalans te informeren,
aldus de commissie. 
‘De kerk vervult van oudsher een
maatschappelijk rol in de samenleving
in allerlei projecten en verbanden. Met
deze inluidactie laten we de bekende
Nederlanders / inwoners vertellen
waarom ze enthousiast zijn over de
kerk en op die manier komt aan bod
wat de kerk voor onze samenleving
betekent: van schuldhulpverlening,
tot ondersteuning van mantelzorgers.
Van een plek om te vieren en te rou-
wen, tot een schuilplaats voor wie dat
nodig heeft.’
Of Leeuwarden ook een inluidmo-
ment krijgt, kon de redactie voor het
verschijnen van dit blad niet achterha-
len: daarvoor kunt u Geandewei en de
zondagsbrief in de gaten houden. 

Kerkbalans is al een oude gewoonte. Wat gebeurt er allemaal achter de
schermen, en wat levert het op? Oud-Kerkbalans-loper Arjen Bakker
weet het. 

Kerkbalans, waarom eigenlijk?

Via kerkbalans.nl kan iedereen op zijn
gemeente toegespitste posters maken,
om die vervolgens te delen via Face-
book of Twitter. 
(Foto: Ruben van Vliet)
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Waar ben je geboren, opgegroeid en wat
is je plan voor de toekomst?
“In MCL-Noord op 28 mei 1999, als oud-
ste in een gezin met drie jongens. Bij
mijn geboorte woonden mijn ouders in
de Geraniumstraat, maar zijn een aantal
jaren later verhuisd naar de Vredeman de
Vriesstraat. Ik groeide op in de wijk ‘t
Vliet. In 2005 ging ik naar de christelijke
lagere school, de Kon. Beatrixschool, ons
huis grensde aan deze school. Vanwege
mijn leerprestaties mocht ik halverwege
groep vier over naar groep vijf. Hier
kwam ik als eenling tussen oudere jon-
gens en meisjes die mij, waarschijnlijk
daardoor, begonnen te pesten. Mijn
vriendjes bleven in groep vier. Dit pesten
werd onplezierig en ondanks gesprekken
van mijn ouders met de leerkrachten van
de school en de ouders van die pestjon-
getjes, bleef het doorgaan. Drie jaar lang
geprobeerd het pesten te stoppen, maar
niets hielp.
Halverwege groep acht besloten mijn
ouders en ik daarom dat vertrekken naar
een andere school de beste optie was.
Dit werd de Kon. Wilhelminaschool en
hier heb ik het laatste halfjaar van groep
acht afgemaakt. Op deze school kreeg ik
direct het gevoel dat ik er bij hoorde,
mijn hele leven werd veel prettiger en
had ook zin om aan allerlei activiteiten
van de school mee te doen. De lagere
school werd afgesloten met de opvoe-
ring van een musical, waarin ik zelf een
rol speelde en waarin ook mijn ouders in
de voorbereiding een taak hadden. 
De belevenis van dit halfjaar zorgde er
voor dat ik de lagere schoolperiode toch
nog met een goed gevoel heb afgeslo-
ten. Na de lagere school volgde het Go-
marus College, waar ik de eerste drie
klassen van het VWO heb gedaan. Om
het VWO volledig af te kunnen sluiten
moest ik naar een andere school. Dit
werd de CSG Comenius en ik zit nu in
VWO6. Hierna wil ik graag een HBO op-
leiding volgen, richting Bedrijfskunde.
Wat het daarna wordt, zien we later
wel.”

Heb je iets met muziek?
“Ja zeker! Zelf muziek maken vind ik
hartstikke leuk. Ik speel piano, gitaar,
drum en een heel klein beetje saxofoon
en ben de drummer van onze kerkband

Impuls. Luisteren naar muziek als ont-
spanning is plezierig, daar kan ik echt
van genieten.”

Heb je ook andere hobby’s?
Ik ben keeper in een van de elftallen van
Blauw Wit ’34. Uiteraard doe ik ook mee
met de sportactiviteiten van de kerk en
volg de sportprogramma’s op TV. De be-
leving van sport geeft mij een fijn gevoel.
Mijn vrije tijd vullen met het lezen van
een boek gebeurt niet veel, behalve na-
tuurlijk de verplichte leesstof van
school.”

Als ik zeg: Cambuur zal dit seizoen degra-
deren …?
“Dan zeg ik: dat bestaat niet. Dat zou
een domper op mijn Cambuurgevoel
zijn. Ik verwacht het niet en het mag met
het oog op CH18 ook niet gebeuren.
Cambuur moet in de eredivisie blijven.”

Is er nu al een moment in je  leven dat er
echt uitspringt?
“Nee, eigenlijk niet, maar misschien zou
ik hier eind volgend jaar wel een voor-
beeld van kunnen geven.” 

Hoe zo? 
“Nou, als ik aan ons World Servants-pro-
ject in Haïti voor volgend jaar denk, dan
wordt dat vast een moment dat er uit-
springt. Ik zie er echt naar uit mij voor dat
project in te zetten, een project waarbij
wij nog wel wat financiële steun kunnen
gebruiken (het banknummer van ons
project staat op de zondagsbrief ☺).” 

Wil je ook wel iets kwijt over de belevenis
van jouw geloof?
“Het kan soms in je omgeving lastig zijn
om je geloof vast te houden in een tijd
waarin veel jongeren in je omgeving niet
meer geloven. Je ouders geven het voor-
beeld, praten erover en stimuleren je in
je geloof. Ook het omgaan met jongeren
van jouw leeftijd die hetzelfde denken,
zijn een stimulans voor je geloof. Vaak
zitten we met dezelfde vragen: waar sta
ik voor, waar geloof ik in? Door er samen
over te praten, kun je elkaar tot steun
zijn in de beleving van je geloof. Ik
schaam me niet voor mijn geloof, no
way, maar je wordt in je jongerenomge-
ving wel vaak verkeerd beoordeeld. Bid-

den en met elkaar in gesprek blijven is
erg belangrijk.”

Wie of wat is het belangrijkste in je leven?
“Er is geen bepaalde persoon die mijn in-
spiratiebron. Mijn familie en mijn vrien-
den zijn wel belangrijk in mijn leven.
Maar in feite is het geloof, het naar de
kerk gaan het belangrijkste en in die zin
zou je kunnen zeggen dat Jezus mijn in-
spiratiebron is.”

Wat wil je aan dit interview toevoegen?
“Wij mogen best trots zijn op onze Fon-
tein, wat we allemaal met elkaar bereikt
hebben. Hieruit is onder andere voortge-
komen dat we nu een eigen honk heb-
ben waar we als jongeren bij elkaar kun-
nen zijn, en een eigen muziekband
hebben. Maar de vorm van de eredienst
mag wel wat meer met de tijd meegaan
om meer jongeren in de kerk te krijgen
en te houden. Bijvoorbeeld zoals de laat-
ste jongerendienst. De diensten mogen
best meer begeleid door Impuls en wat
minder door het orgel, of helemaal geen
orgel meer.” 

Ik denk dat je nu een knuppeltje in het
hoenderhok gooit, maar ga door. 
“Dat geeft niet, het is toch mijn mening?
De vorm van de preek bijvoorbeeld mag
best wat meer interactief zijn. Laat de
dominee tijdens de preek maar eens wat
meer met de microfoon door de kerk
lopen, wat minder eenrichtingsverkeer.
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat
we met elkaar een blije, warme ge-
meente zijn en blijven.”  

Maarten Kuitert

In de schijnwerper: Bert Dekker
Een jongen die voor zijn geloof durft uit te komen
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Het is de laatste tijd nogal eens koud in de kerk. Het ver-
warmingssysteem heeft kennelijk kuren, want in de ker-
kenraadskamer en de zalen voor de kindernevendienst en
de oppas is het op hetzelfde moment vaak om te stikken.
In plaats van te investeren in een nieuwe cv-installatie
moeten de mensen die daar over gaan misschien eens gaan
kijken in de kerk van Jorwert. Daar verwarmen ze sinds kort
de stoelen, niet het gebouw.

De Radboudkerk in Jorwert heeft twee speciale Stoov-warm-
tekussensystemen aangeschaft. Met een plug-and-play-
stoelverwarmingssysteem worden 16 warmtekussens draad-
loos verwarmd. Mensen die op de kussens gaan zitten, krijgen
het warm. Een efficiënte, milieubewuste en goedkope manier
om mensen comfortabel te verwarmen. Het voor het eerst
dat het systeem in een kerk gebruikt wordt.

De kussens zijn ontworpen door Teun van Leijsen van Stoov.
Het idee ontstond toen hij alleen woonde en het hele huis
warm stookte. ,,We vinden het zo normaal om overal te sto-
ken. Daarbij gaat er veel warmte verloren. Dat is zonde. In
plaats daarvan kun je beter naar de bron kijken en mensen
verwarmen.”

Hij ontwierp het eerste prototype van Stoov ruim vijf jaar ge-
leden. Inmiddels zijn de eerste Stoov warmtesystemen in ge-
bruik op verschillende plaatsen, onder meer in de horeca.

De Stoov-kussens worden nu ook ingezet in de kerk van Jor-
wert, die gebruikt wordt door de Protestantse Gemeente
Westerwert en de Stifting Nijkleaster. De kerkzaal wordt re-
gelmatig gebruikt door bezoekers die minder dan een uur in
de kerk zitten. Het verwarmen van het hele gebouw is op dat
soort momenten te duur.

Met Stoov hoopt Stifting Nijkleaster, die de kerk het meeste
gebruikt, hiervoor een passende, zuinige en milieubewuste

oplossing te hebben gevonden. Nijjkleaster heeft duurzaam-
heid als een van de belangrijke speerpunten.

Kast
De kussens worden draadloos opgeladen in een speciaal daar-
voor ontwikkelde, verrijdbare kast en kunnen ieder gewenst
moment gepakt worden om als verwarming te dienen. Omdat
er gebruikt gemaakt worden van zwakstroom (tot 12V) zijn er
geen risico’s aan verbonden.
Stifting Nijkleaster is bijzonder benieuwd naar de ervaringen
van de bezoekers die in de kerk komen en denkt dat ook an-
dere kerken in de omgeving belangstelling hebben voor deze
oplossing.

Kosten
Eén kast met zestien Stoov-kussens kost 3.569,50 euro (inclu-
sief btw). Stel dat op een gemiddelde zondag 250 mensen de
eredienst bezoeken, heb je er dus al zestien nodig: voor die
57.112 euro heb je vast wel een aardige cv-ketel. Bovendien is
een modern en goed geïsoleerd gebouw als De Fontein na-
tuurlijk makkelijker en zuiniger warm te stoken dan een mid-
deleeuwse kerk. Toch is het een vergelijkende berekening
waard: na aanschaf kost het (elektrisch) opladen van de
Stoov-kussens vrij weinig: gas wordt alleen maar duurder en
op den duur ook controversieel. En bij vergaderingen en an-
dere kleine bijeenkomsten is individuele verwarming natuur-
lijk sowieso efficiënter.

Niet het gebouw, maar de stoel verwarmen
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Het Nederlands Bijbelgenootschap
heeft een nieuw tijdschrift gelanceerd:
Alef: een bijbelmagazine voor kinderen
van 7 tot 12 jaar.
Met Alef kunnen kinderen zelf de wereld
van de Bijbel ontdekken. Het blad staat
boordevol puzzels, weetjes, spannende
bijbelverhalen, quizzen en spelletjes.
‘Alef’ is de eerste letter van het He-
breeuwse alfabet, de taal van het Oude
Testament.
‘Het Bijbelfestival is een prachtige gele-
genheid om het nieuwe bijbelblad Alef
te introduceren’, vindt Rieuwerd Buiten-
werf, algemeen directeur van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap. Het NBG
organiseert dit gratis festival over de Bij-
bel speciaal voor kinderen en hun ou-
ders. ‘Alef brengt de bijbelse verhalen
en de belevingswereld van kinderen bij
elkaar.

Kinderen en de Bijbel centraal
De redactie van Alef bestaat uit mensen
met kennis op het gebied van de Bijbel,
bijbelwetenschap en kinderpedagogiek.
Het blad houdt rekening met de ver-
schillende (leer)voorkeuren van kinde-
ren. Het kind en zijn of haar manier van
denken zijn uitgangspunt bij het maken
van het blad. Alef wordt gemaakt door
het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG). Uit diverse kinderpanels van het
NBG bleek dat kinderen op een leuke en
interessante manier bezig willen zijn

met de Bijbel. Ook ouders vertelden dat
zij het belangrijk vinden dat hun kinde-
ren de relevantie van de Bijbel ontdek-

ken. Met Alef wil het NBG de Bijbel op
een vrolijke manier toegankelijk maken
voor kinderen.
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Lieve mensen van De Fontein,

Wat een schrik die 20e aug. toen ik die
afschuwelijke diagnose longkanker
(met uitzaaiing) te horen kreeg en mijn
leven in één moment compleet veran-
derde. Leven en dood plots heel dicht
bij elkaar. Een gedeelte uit onze
trouwpsalm 23 werd werkelijkheid: ‘al
ga ik door een dal van diepe duister-
nis…’. Dat heb ik echt ervaren. En ‘ik
vrees geen kwaad’ was voor mij toen
eigenlijk niet mogelijk. Ik was bang.
Bang om mijn man te moeten verla-
ten, mijn kinderen en kleinkinderen.
‘Want Gij zijt bij mij’ is en blijft altijd
mijn zeker weten en geloven maar
desondanks was ik, kwetsbaar men-
senkind, bang.
Het ziekenhuis werd mijn tweede te-

huis. En ondertussen stroomden de
kaarten binnen, prachtige kaarten vol
bemoedigingen en ontroerende woor-
den. Wat doet dat goed. Ik wil jullie
daarvoor vanuit het diepst van mijn
hart bedanken. En al jullie gebeden,
bedankt. Ik voel me die ‘man’ die door
zijn vier vrienden door het dak heen bij
Jezus wordt gebracht en op het geloof
van die vrienden wordt genezen. Ik
dank God elke dag voor jullie, mijn bid-
dende vrienden. Momenteel kom ik bij
van alle behandelingen en donderdag
17 december volgen nieuwe onderzoe-
ken. De maandag daarop hoor ik hoe
mijn situatie is en wat eventuele ver-
dere stappen zijn. Spannende en onze-
kere tijden. Toch weet en geloof ik, de
Heer is erbij en gaat met mij mee. ‘Hij
voert mij aan rustige wateren, Hij ver-

kwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte
sporen om zijns naams wil’. Ik ver-
trouw erop dat de Heer mijn omstan-
digheden hoe dan ook wil gebruiken
tot zijn eer en dat is ook mijn verlan-
gen.
Ook weten jullie van de ernstige ziekte
van onze schoonzoon Pieter. Hij ligt in
het MCL en heeft nog een lange weg
te gaan. Ontzettend dankbaar zijn we
dat de Heer hem gespaard heeft. We
hebben echt voor zijn leven gevreesd.
Lieve mensen ik mis jullie en hoop,
zodra het een beetje lukt, in jullie mid-
den te zijn.
Alvast wens ik jullie een gezegende de-
cembermaand, ook namens Hero en
onze kinderen.
Dierbare groetjes van Henny de Jong, 

en wees wellekom!

Gratis proefexemplaar Alef
Alef verschijnt tien keer per jaar voor € 15,-. Een gratis proefexemplaar is te bestellen
via www.nbg.nl Alef wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van
leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Alef: Bijbelblad voor kinderen
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Verjaardagen ouderen, de kroonjaren 70, 75, 80, 85 en iedereen ouder dan 90 jaar 

November 
4 nov. Mevr. A. van Gunst – Keizer De Bird 108 8918 GA 70 jaar

December
4 dec. Mevr. J. de Jong – Postma Bleekhof  85 8921 MC 70 jaar 
17 dec. Mevr. G. de Graaf – Zwering Lieuwenburg  2   b 8925 CK 91 jaar
19 dec. Mevr.K.D.  Zuiderveld – de Boer Pieter Sipmawei 280 8915 EH 94 jaar
22 dec. Mevr. G. Smink  - Gorter Frittemastate 23 8925 AC 80 jaar
22 dec. Mevr. G. Woudwijk – Meijer Konvooistraat 1 8923 CS 85 jaar
24 dec. Dhr. T. Kooistra Balidwarsstr. 12 8921 HZ 75 jaar
24 dec. Mevr. C. Langenberg  - Vogelij Esdoornstraat 10   e 8924 BG 85 jaar
25 dec. Merv. P. Talsma – Wijbenga Pinkstraat 15 8921 PT 75 jaar
25 dec. Dhr. W. Roerdink Groningerstraatweg  212 8921 TX 75 jaar
29 dec. Dhr. T.J. Rutgers Goudenregenstr. 5 8922 CN 70 jaar
31 dec. Dhr. A. Witteveen Bijenhofstraat 33 8922 CZ 80 jaar

Januari 2016
1 jan. Dhr. M. de Jong Carlierstraat 69 8919 BD 70 jaar
8 jan. Mevr. IJ. Lubbers Dirk Zeperweg 240 8917 AZ 93 jaar
9 jan. Mevr. J.H. Balt – van der Schuit Eestraat 15 8922 JA 98 jaar
13 jan. Mevr. K. Schouwstra - Joustma Marnixstraat 7 8913 GV 75 jaar 
14 jan. Dhr. H. Pietersma Cambuursterpas 5 8921 LP 80 jaar
20 jan. Mevr. M. Vellinga – Huitema Taco van de Veenplein  135 8923 EN 70 jaar
24 jan. Mevr. A.M.J. Snoep – Drost Goudenregenstraat 88 8922 CS 80 jaar
26 jan. Dhr. A. Sijbesma Eikenstraat 7 8924 JA 70 jaar
26 jan. Mevr. S. Schroor – Schaarsma Dennestraat 10  8924 CJ 90 jaar
31 jan. Mevr. A. Hoekstra – de Jong De Opslag 82 8934 DD 70 jaar

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

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

December 
3 dec. Floris de Vries Transvaalstraat 65 8917 CH 6 jaar
5 dec. Siemen Wytse van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 6 jaar
6 dec. Froukje Janke de Vries Tjerk Hiddesstr. 18 8921 NP 3 jaar
24 dec. Alida Aukje van der Veen Lijsterstraat 48 8917 EB 12 jaar

Januari 2016
10 jan. Marjolein Jacoba Tadema Dobbehof 12 9084 DR Goutum 8 jaar
10 jan. Anko Frank van der Veen  Sjoerdsmastate 10 8925 AM 10 jaar
14 jan. Lote Kok Canterstrate 134 8925 BJ 8 jaar
17 jan. Andy Matteus van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 11 jaar
23 jan. Levi de Vries Schroorsmastate 19 8925 LG 7 jaar
27 jan. Gerda Christien Bosgraaf Berkenstraat 44 8924 BZ 11 jaar
31 jan. Thijs Frans van Weelie Achterbosk  2 9036 KT Menaam 2 jaar 
31 jan. René Sije van der Veen Lijsterstraat 48 8917 EB 8 jaar

Huwelijksjubilea

14 december 50 jaar Dhr. A. Wijnia en Mevr. T. Wijnia – Kuiphof 
Archipelweg 123  k , 8921 TJ  Leeuwarden 

23 december 35 jaar Dhr. G. Vlasma en Mevr. A. Vlasma  - van der Heide 
Europaplein 39    f, 8916 HJ  Leeuwarden 

16 januari 2016 35 jaar Dhr. J. Tuinenga en Mevr. C. Tuinenga –Schendelaar 
Oostersingel 66,  8921 GB  Leeuwarden 

22 januari 45 jaar Dhr. A. Kooistra en Mevr. S. Kooistra – Rietsma 
Taco van der Veenplein 69 , 8923 EM  Leeuwarden 

20 februari 30 jaar Dhr. A. Wolthuizen en Mevr. N.A. Wolthuizen – Kamstra
Schierstins 24,  8925 GB  Leeuwarden

20 februari 40 jaar Dhr. J. Zeeders en Mevr. J. Zeeders -  IJntema
Engelumerstraat 46 , 8913 GD Leeuwarden 

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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Er is van alles te doen in De Fontein

GESPREKSGROEP
‘Geloofsopvoeding bij tieners’

Opvoeden is als het ware jouw ene hand in de hand van de Vader
leggen en je andere hand in de hand van je zoon of dochter. Op
den duur mag je er zelf tussenuit stappen, al blijf je altijd vader
of moeder van je kinderen. 
Geloofsopvoeding hoort bij het dagelijks leven, maar dat wil niet
zeggen dat het altijd even gemakkelijk is. Het geloven van kin-
deren kun je zien als een weerspiegeling van het beeld dat zij
meekrijgen van ons als ouders.
Als ouders zijn we soms op zoek naar een plek waar wij ervarin-
gen over opvoeden en geloven kunnen delen en nieuwe ervarin-
gen kunnen opdoen. Wij zoeken naar een plek waar we terecht
kunnen met onze eigen vragen, behoeften, onzekerheden en er-
varingen. 
Geloofsopvoeding anno 2015 is een complex gebeuren. Zaken
die voor veel gelovige ouders vanzelfsprekend waren, zijn in
onze maatschappij sterk aan het veranderen. Onze kinderen zit-
ten niet meer standaard in de klas met geloofsgenoten, veel ac-
tiviteiten worden georganiseerd op zondagen, werkgevers vra-
gen onze kinderen op zondag te werken, etc.
Hoe gaan we met al deze dingen om, en hoe kan geloofsopvoe-
ding gestalte krijgen in ons gezin en in de kerk? Daarover praten
we op de gespreksgroep ‘Geloofsopvoeding bij tieners’. Een aan-
tal ouders uit de Fontein met kinderen in de tienerleeftijd komt
eens in de zes weken bij elkaar. Naast de groep ouders in deze
gespreksgroep zijn ook Alfons en Hanneke van Vliet op deze
avonden aanwezig. 
We kijken met elkaar naar de communicatie met tieners, naar
hun belevingswereld. Van daaruit leggen we de link naar Gods
Woord en bespreken we met elkaar hoe je in de praktijk aan de
slag kunt met deze thema’s binnen de opvoeding van onze tie-
ners.
Ook gebed voor en met elkaar vinden we belangrijk. We willen
samen bidden voor onze kinderen, voor alles wat op hun pad
komt. Maar ook voor ons als ouders. Opdat wij kracht mogen
krijgen om in deze tijd onze kinderen op te voeden in de liefde
van God, onze Hemelse Vader.
De bijeenkomsten beginnen met een inloop rond 19:45 uur en
starten 20:00 uur en duren tot uiterlijk 22:00 uur. De eerstvol-
gende gespreksavond in 2016 is dinsdag 6 januari (bij familie
Dekker, Vredeman de Vriesstraat 33). Daarna op zondag 14 fe-
bruari, dinsdag 29 maart en woensdag 11 mei.
Van harte welkom! 

Meer informatie is te krijgen bij Suzanne Yska (tel. 2887532, 
of yska@kpnplanet.nl), Marian van der Wal of Femke Wolters.

BRAINSTORM
voor mensen tussen de 20 en de 40 jaar

Christen zijn kan best zonder de kerk, vinden veel mensen. En
tot op zekere hoogte klopt dat. Maar uiteindelijk houd je het
vaak niet lang uit zonder mensen om je heen die ook christen
zijn, en bij wie je terecht kunt als er iets is. En als je je kind wilt
laten dopen, heb je ook een gemeenschap nodig. 
Daarbij komt dat christenen steeds zeldzamer worden, je moet
elkaar zoeken en weten waar dat kan,  anders vind je elkaar niet.
Dat geldt zeker voor de langere termijn.
De vraag is alleen hoe zo’n gemeenschap er voor mensen tussen
de 20 en de 40 jaar uit moet zien. Waar hebben jullie behoefte
aan, en wat kunnen jullie geven? Hoe gaat die gemeenschap van
christenen eruit zien? 
Daarover willen we graag eens met jullie brainstormen. Dat wil-
len we doen op zondagmorgen 13 december. Je kunt je kinderen
meenemen, oppas wordt geregeld. De bijeenkomst duurt van
11.30-13.30 uur, en er is een lunch. 
We hopen jullie te zien! 

Ruben Muller, Alfons van Vliet en  Ineke Evink
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Geen cursus maar NETWERK voor JONGE gezinnen

De neiging om bij mogelijke problemen
cursussen en trainingen aan te bieden is,
groot. Maar een netwerk en een gemeen-
schap is minstens zo effectief, vinden
Friso Mout en Vincenza La Porta.

Maak je relatie eerst babyproof voor de
kleine komt, zo pleit een groep van pe-
dagogen, juristen en scheidingsdeskun-
digen begin oktober in een brandbrief
aan de Nederlandse gemeenten. Een
ouderschapsbelofte en aanbod aan cur-
sussen zouden daarbij kunnen helpen,
zo stellen de experts voor. Een mooi
voorstel, maar misschien is het niet het
beste middel. Wij pleiten niet voor nog
meer cursussen, maar voor netwerken
waarin verschillende (jonge) gezinnen
opgenomen zijn en samen op kunnen
lopen.
Kerken vormen al zo’n gemeenschap
waarin en waar vanuit dit eenvoudig te
organiseren valt. Dat blijkt te werken:
kerkelijke kinderen en jongeren beho-
ren bijna uitsluitend tot de zoge-
naamde ‘85%-groep’ die nauwelijks tot
niet hulp van derden nodig heeft bij het
opgroeien en volwassen worden.

Specialisten
Wat de opvoeding van kinderen be-
treft, doet zich een aantal opvallende
ontwikkelingen voor. Twee belangrijke
zijn de steeds verdergaande ontwikke-
lingen van privatisering en specialise-
ring. 
In het algemeen kun je zeggen dat er
een steeds striktere scheiding is ont-
staan tussen het leven in de samenle-
ving en het leven privé. Opvoeden lijkt
hoe langer hoe meer gezien te worden
als een zaak van alleen de ouders.
Hebben ouders problemen bij de op-
voeding dan worden specialisten ge-
zocht. Voor elk kinderprobleem is er
eentje. 
Het gevolg: kinderen worden steeds
minder in hun samenhang bekeken.
Een kind is steeds minder een heel per-
soon, maar valt uiteen in zijn of haar
verschillende vaardigheden een vooral
in zijn of haar eigen problemen. 
Je zou de twee ontwikkelingen van pri-
vatisering en specialisering ook kunnen
samenvatten met het woord ‘fragmen-
tarisering’.

Pedagogen en godsdienstpedagogen
zien de ontwikkelingen zoals die hier-
boven aan bod zijn gekomen, met lede
ogen aan. In meer dan één opzicht be-
treuren zij dat er in de manier waarop
kinderen worden opgevoed, zo weinig
samenhang meer is te zien. Die samen-
hang, zo zeggen zij, kan hervonden
worden door de samenleving of de ge-
meenschap in de opvoeding weer een
kans te geven, al is het natuurlijk op een
andere manier dan vroeger. 
Vroeger gebeurde dat doordat de sa-
menleving of de gemeenschap voor-
schreef hoe ouders moesten opvoeden.
Dat kan niet meer. Nu zou dat kunnen
door in een ondersteunende houding
‘om de ouders heen te gaan staan’.

Geloofsgemeenschap
In kerken is deze ondersteunende hou-
ding een onderdeel van haar DNA: de
gemeenschap is wezenlijk en begint
voor iedereen bij de doop. Door de
doop worden kinderen in de gemeen-
schap opgenomen, omdat de kerk ge-
looft dat God zegt: ‘jij mag er zijn zoals
je bent, je hoort erbij’.
Daarbij belooft de geloofsgemeen-
schap een ondersteunende rol te spelen
bij de opvoeding van de kinderen. Voor
een deel wordt die vraag beantwoord
door het aanbod dat de kerk aanbiedt
in activiteiten als kindernevendienst,
club en catechese.
Wij pleiten er in kerken voor om juist
ook ouders actief te ondersteunen bij

de (geloofs)opvoeding van hun kinde-
ren. De meest vruchtbare vormen daar-
van zijn op dit moment kringen of ge-
spreksgroepen voor (jonge) ouders en
zogenaamde familiegroepen: meer-
dere gezinnen uit bijvoorbeeld een wijk
komen regelmatig samen en wisselen
niet alleen uit over de opvoeding, maar
er is ook ruimte om samen te spelen, te
vieren, te delen en te eten. 
Een eenvoudige, laagdrempelige vorm
die een gezamenlijke oefenplaats is van
geloven-in-praktijk voor ouders én kin-
deren. Een plek ook om mogelijke
moeiten tijdig en in alle eerlijkheid te
delen met elkaar als partners en met
belangrijke anderen. De ervaringen die
daarin al zijn opgedaan, geven goede
moed.
Gezinnen vormen zo gemeenschappen
die de fragmentarisering tegengaan.
Ouders ervaren veilige plekken waar
hun vragen alle ruimte krijgen. Kinde-
ren genieten van de vertrouwdheid bin-
nen de groep. Dat is heel wat meer dan
een eenmalige cursus of belofte kan
bieden.

Ds. Friso Mout 
(specialist geloofsvoeding) 

en Vincenza La Porta 
(programma-manager) JOP, 

Jeugdorganisatie Protestantse Kerk
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Pepernoten bakken kan heel december
Raar eigenlijk dat we alleen pepernoten eten van septem-
ber tot december. Ze zijn veel te lekker om ze maar drie
maanden per jaar te eten, en Sinterklaas vindt het vast niet
erg. Zelf maken is lekker en nog gezellig ook.
Wat wij pepernoten  noemen, zijn eigenlijk kruidnootjes.
En zoals altijd bij een oud recept heeft iedereen zijn eigen
ideeën over wat er in hoort en wat niet. Pepernoten maak
je onder andere van roggemeel, anijszaad en honing. En
het is heel wat meer werk omdat het deeg een hele nacht
moet blijven staan. Deze kruidnoten gaan heel wat sneller. 
Sommige mensen doen er ook echte peper door de peper-
noten (vandaar de naam), kardemom en nootmuskaat.
Maar in ieder geval geen speculaaskruiden. 

Zelf speculaaskruiden maken is heel makkelijk: meng daar-
voor twee theelepels kaneel door 1 theelepel gemalen
kruidnagel en 1 theelepel geraspte nootmuskaat (van een
muskaatnootje krijg je veel lekkerder nootmuskaat dan uit
een busje). Maar ze zijn ook kant en klaar te koop.

Kruidnoten recept (kruidnoten)
pepernoten
• 250 gr zelfrijzend bakmeel of 250 gram volkoren meel

en een half zakje bakpoeder
• 125 gr bruine basterdsuiker
• 100 gr roomboter of margarine
• 50 ml melk
• 1,5 eetlepel speculaaskruiden
• snufje zout

Verwarm de oven voor op 170 graden
Doe de boter in een beslagkom en mix tot de boter zacht
is. Voeg het meel, suiker, speculaaskruiden, zout en melk
bij de boter en kneed tot een mooi deeg.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en maak kleine bol-
letjes van het deeg ter grootte van een pepernoot 
Leg de bolletjes op het bakpapier en druk ze iets aan
zodat ze de vorm van een pepernoot krijgen
Bak de pepernoten ongeveer 15 minuten in de voorver-

Kerst

De Zoon des Vaders

-als het Woord-

ontledigt Zich

en zal

van liefde spreken

in een stal 

De Zoon des Vader

legt het goddelijke van Zich af

en ligt daar dan als

“de-liefde-van-God-zelf”

kwetsbaar

in een kribbe.

Kerst

De Zoon des Vaders

-als het Woord-

ontledigt Zich

en zal

van liefde spreken

in een stal 

De Zoon des Vader

legt het goddelijke van Zich af

en ligt daar dan als

“de-liefde-van-God-zelf”

kwetsbaar

in een kribbe.
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Liefdevol aangeraakt!
Ook dit jaar maakt de kinderneven-
dienst gebruik van het kerstproject van
Vertel het Maar. Het thema is ‘Liefdevol
aangeraakt’. De verhalen uit de eerste
twee hoofdstukken van het Lucasevan-
gelie staan centraal. God raakt mensen
aan: Hij raakt Maria en Elisabeth aan en
zegent hen met kinderen. Maar God
raakt vooral het volk Israël en door het
volk Israël de hele wereld aan door Zijn
zoon Jezus te sturen. De liefde en trouw
van God duren voor eeuwig. 
In de verhalen zien we de reactie: Za-
charias reageert met ongeloof op de
boodschap dat hij en Elisabet een zoon
zullen krijgen. God raakt zijn stem aan
zodat hij niet meer kan spreken tot zijn
zoon Johannes geboren wordt. Maria
reageert vol geloof en toewijding als de

engel Gabriël haar de geboorte van
Jezus aankondigt. Zij deelt dit geloof
met Elisabet als zij daar op bezoek gaat. 
God raakt ook de harten van de herders
aan. Worden ook wij, jong en oud, aan-
geraakt door de liefde van God? Tijdens
het project staat er in de kerk een lan-
taarn, waarop een illustratie over het
verhaal wordt uitgelicht.

Kerstviering
Op 20 december vieren het Kerstfeest
met elkaar. Wat we gaan doen, houden
we nog even geheim. Maar er is net als
vorige keer een lekker broodje kna-
kworst. Vanaf 16:45 uur is er inloop met
koffie, thee en iets lekkers voor je vader
of moeder. 
Om 17:00 uur beginnen we! Je kunt om
19:00 uur weer worden opgehaald. Kom

je ook? Je mag ook een vriendje of
vriendinnetje meenemen. Opgeven kan
bij: Hilda Feenstra (hfeenstra@hot-
mail.com, T. 2121495) of Caroline Doel-
man (cm.doelgraaf@kpnmail.nl, T.
2162639). Graag uiterlijk 15 december.

Nieuws van Jesca
In de laatste brief van Jesca staat dat zij
erg blij en dankbaar is dat wij haar spon-
sors zijn. Vooral de dingen die de kinde-
ren voor haar hebben gemaakt vindt zij
erg mooi. Ook bedanken zij en haar fa-
milie ons voor haar verjaardagscadeau
waarvoor kleren voor haar zijn gekocht. 
In september hebben we een mooie
kerstkaart verstuurd met een foto van
de kinderkerstviering van vorig jaar er
op. Ook hebben we een financiële bij-
drage gegeven aan het kerstfonds.
Daaruit krijgen alle sponsorkinderen
een kerstcadeau. 
Inmiddels sparen we bijna een jaar voor
Jesca. In het begin was het spannend of
we de € 29 per maand zouden halen.
Wat de kinderen meenemen is erg wis-
selend. Gelukkig zijn er ook gulle ge-
meenteleden die ons af en toe wat toe-
stoppen. In november was er een gift in
een envelop van € 100 en een zak met
kleingeld dat maar liefst € 32,60 ople-
verde. Voorlopig genoeg geld om de
maandelijkse bijdrage en extra giften te
kunnen betalen. Dat is ook wel nodig
want vanaf 1 januari gaat de maande-
lijkse bijdrage met € 4 omhoog naar
€ 33. 

De leiding van de kindernevendienst

LEESROOSTER Kindernevendienst

DECEMBER

6 december
Aankondiging van Jezus’ geboorte (Lucas 1:26-38)

13 december
Maria bij Elisabet (Lucas 1:39-56)

20 december
De geboorte van Johannes (Lucas 1:57-80)

25 december (Kerst)
De geboorte van Jezus (Lucas 2:1-14)

27 december
De herders blijven niet in de stal (Lucas 2:15-32)

JANUARI

3 januari
Magiërs uit het Oosten (Matteüs 2:1-12)

10 januari
Johannes de Doper en de doop van Jezus 
(Matteüs 3:1-4 en 13-17)

17 januari
De bruiloft in Kana (Johannes 2:1-11)

24 januari
Optreden van Jezus in Nazaret (Lucas 4:14-30)

31 januari
Jezus geneest ons helemaal (Lucas 4:40-44)

KINDERNEVENDIENST
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JONGERENPAGINA
Acties voor Haïti - World Servants

“Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig
staat op een goed fundament. Het fundament van jullie ge-
loof is door de boodschappers van God en de profeten ge-
legd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het
gebouw. Door Hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn
de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo
worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie
zijn bouwstenen in deze tempel waarin Goed met zijn Geest
woont.”  (Efeziërs 2:20-23)

Stevig in je geloof staan, is belangrijk als je iemand wilt hel-
pen. Je dient een goed fundament te leggen waar je op
kunt bouwen. Dat is wat wij deze zomer gaan doen in Haïti.
Het fundament van de school ligt er al. Wij gaan de klaslo-
kalen bouwen. Dit doen we vanuit ons geloof, maar vooral
uit liefde. Een drijfveer die voor ons allemaal van toepas-
sing is, zo bleek uit onze laatste vergadering.

Trots
Een vergadering waarin we bespreken hoe het gaat met
de acties, hoeveel geld we tot nu toe hebben opgehaald
en het is een plaats waar onenigheden kunnen worden uit-
gesproken. Afgelopen vergadering kregen we een tussen-
stand te horen van maar liefst 18.600 euro. Een waanzin-
nig bedrag waar we enorm trots op zijn. We hebben veel
giften mogen ontvangen, maar daarnaast zijn we ook met
veel acties bezig.
Op 17 oktober hielpen we met de bazaar in onze kerk. Er
werden veel spullen verkocht, er was een mogelijkheid om
mee te spelen met een draaiend rad en er konden verschil-
lende versnaperingen worden gekocht. Een dag waar de
hele groep zich vol enthousiasme voor heeft ingezet en

waarmee we een bedrag van 2.026 euro is opgehaald.
Verder loopt onze ramenlapactie. Elke tweede zaterdag
van de maand lappen we in verschillende teams ramen.
Zaterdag 14 november zijn we in vier teams gestart. Niet
alleen een gezellige bezigheid voor ons, maar ook voor de
mensen waarbij we thuiskwamen. Een praatje, schone
ramen en een geldbedrag van 155 euro. 
Zaterdag 12 december gaan we weer ramen lappen.
Mogen we ook bij u de ramen schoonmaken? Geef het ons
door via wsdefontein@gmail.com.

Kalenders
24.000 kalenders plakken. Een grote klus waar we dan ook
veel tijd in hebben gestopt. Dekker Drukwerken bood ons
deze klus aan die we met beide handen aangrepen. Di-
verse avonden in de week plakten verschillende groepen
kalenders. Net zolang tot we geen kalenders meer konden
zien en de stapel weg was. Een klus waarbij we duizend
euro hebben opgehaald. 
Ook zijn er nog een aantal kleine acties die lopen. De fles-
senactie in de kerk, spullen verkopen via marktplaats en
oude computers slopen en naar het oud ijzer brengen. 
Bij elke actie focussen we ons op het doel: klaslokalen bou-
wen en zo een glimlach bezorgen op de gezichten van de
mensen in Haïti. 
We zijn er niet alleen om te bouwen, maar ook om een
stukje van Gods liefde te laten zien. Jezus is de belangrijk-
ste bouwsteen van de school. Wij zijn en leggen de overige
bouwstenen net zolang tot de tempel van de Heer, de
school in Haïti, af is.

Karina van der Wal
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