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Van de redactie
De Veertigdagentijd is begonnen en de kinderen zijn bezig met het Paas-
project op de kindernevendienst. Er zijn al weer voorbereidingen getrof-
fen voor het kampeerweeeknd in juni (!) want de tijd gaat snel, en de tie-
ners werken zich uit de naad voor World Servants.
Met andere woorden: De Fontein bruist en als u daar niets van wilt mis-
sen, is het hoog tijd dit magazine te lezen. Van voren naar achteren. 

Veel leesplezier gewenst!
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‘Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg
om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden.
Toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij zich en
koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde:
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer An-
dreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en
Simon, die de IJveraar genoemd werd, Judas, de zoon
van Jakobus en Judas Iskariot, die een verrader werd.’

Lucas 6:12-16 (NBV).

De Bijbel als spiegel
Het is boeiend om de Bijbelse verhalen te lezen als een
spiegel voor jezelf. Dan zie je dat Jezus een plaats en een
tijd uitkiest om te bidden tot God. Dan zie je dat twaalf
leerlingen worden uitgekozen door Jezus. Dan is er bij
iedere leerling een groter of kleiner verhaal te vertellen.
Dan zie je dat Jezus die twaalf leerlingen ook apostelen
noemt. 
En dan vraag je jezelf misschien af: op welke manier pas
ik in dit verhaal? Wat kan ik leren van Jezus? Lijk ik min
of meer op een van Jezus’ leerlingen?

Bidden
Het begint met bidden. Op een zelfgekozen en stille
plaats. Niemand hoeft het te zien. In de stilte spreek je
met God. Misschien wel in de nacht. Misschien ook wel
vroeg in de morgen. 
Je legt Hem alles voor wat je bezighoudt. Je doet voor-
bede voor anderen, voor de mensen die je kent. Je

maakt je zorgen aan Hem bekend. En de prijst Hem voor
wie Hij is. Je dankt Hem voor alles wat je hebt ontvan-
gen. 
Jezus bidt op zijn manier, Hij neemt er de tijd voor. En
de volgende dag weet Hij wat Hem te doen staat.
Er waren veel meer dan twaalf leerlingen. Toch kiest
Jezus er twaalf uit. Voor een speciale taak. En met hun
naam genoemd. 
Jezus roept ook jou bij je naam. Welke taak heeft Hij
voor mij? Wat wil Jezus mij leren? Is er een of zijn er
meer van die twaalf in wie ik mezelf herken? Het is boei-
end om eens wat dieper in te gaan op deze personen.
Wat staat er over hen geschreven in de Bijbel? Wat heeft
de geschiedenis met hen gedaan in afbeeldingen en ge-
schriften? 

Apostelen
Leerlingen heten in oudere Bijbelvertalingen discipelen.
Wat wil het zeggen: discipel van Jezus te zijn?
Jezus duidt de twaalf leerlingen aan met de term apos-
telen. Dat betekent letterlijk weggezondenen. Jezus
zendt de leerlingen weg met een taak. Bijvoorbeeld om
Hem aan te kondigen. Of de boodschap van het goede
nieuws - het Evangelie - bekend te maken. 
Welke opdracht heb jij van Hem gekregen? Wat is jouw
specifieke taak? Dat is een kwestie van gebed en luiste-
ren naar Zijn stem in je leven. Die stem klinkt door de
Bijbel heen en door Zijn Geest.

Ds. Hans Kemperman

MEDITATIE

De roeping van Petrus en Andreas, Duccio di Buoninsegna.
Onderdeel van een altaarstuk uit de kathedraal van Siena, Italië. (1308)
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Diaconie
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Waar besteedt de diaconie het geld dat de kerkleden bijeen brengen met de
tweede collecte aan? Hier vindt u de bestemmingen op datum, mét uitleg. 

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd is de periode voor
Pasen. Van oudsher is dit een tijd van
inkeer, bezinning en gebed. We staan
stil bij het lijden van Jezus én bij het lij-
den van onze naasten, dichtbij en ver
weg. Het thema van de campagne van
Kerk in Actie is ‘Ik ga. Zet een stap naar
de ander’. De collecten op 21 en 28 fe-
bruari en 6 maart zijn bestemd voor
projecten van Kerk in Actie. De vol-
gende doelen zijn voor de tweede col-
lecte vastgesteld:

21 februari: 
Kerk in Actie / Zending
Jong trouwen en voor je man zorgen.
Dat is de bestemming van veel meisjes
in India. Maar wat als je man geweld
gebruikt of verslaafd is? Bij sommige
vrouwen zijn de problemen groot dat
ze vluchten in drugs of prostitutie. Ge-
lukkig helpen de kerken in India deze
vrouwen, samen met het Priscillacen-
trum. Dit centrum ‘leent’ een kerkge-
bouw om er vakopleidingen te organi-
seren. Kerkleden helpen als
vrijwilliger. De vrouwen krijgen bijbel-
lessen en pastorale zorg. Ze leren een
vak, maar ook dat ze waardevolle
mensen zijn, geliefd door God. 

28 februari: 
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Veel kinderen in Nederland zitten in de
knel. Alleen al in Den Haag komen
22.000 kinderen uit een arm gezin. Een
op de drie asielzoekers is jonger dan 18
jaar. Ze hebben vaak al veel meege-
maakt thuis of toen ze vluchtten: een-
zaamheid, verwaarlozing, honger, ge-
weld. Hun ouders zijn vaak
gespannen, verdrietig en onzeker. Ge-
lukkig zijn er plekken in Nederland
waar ze op adem kunnen komen en
zonder zorgen spelen en genieten. In
Den Haag zijn zij welkom in de Kinder-
winkel voor sport, spel, muziek en een
luisterend oor. Stichting De Vrolijkheid
organiseert creatieve activiteiten voor
kinderen in asielzoekerscentra. 

Biddag 2 maart: Diaconaal werk
6 maart: Kerk in Actie Noodhulp
De oorlog in Syrië heeft miljoenen

mensen van huis en haard verdreven.
Onder hen veel christenen, op de
vlucht voor het geweld. Maar er zijn
ook christenen die ervoor kiezen te
blijven. De Syrisch-Orthodoxe kerk is
dag en nacht in touw om de nood te le-
nigen met onderdak, medische zorg,
reparatie van waterleidingen, onder-
wijs en noodhulppakketten. De kerk
doet dat samen met ACT Alliance, een
christelijke organisatie die ook actief
is in vluchtelingenkampen in Libanon
en Jordanië. ACT Alliance zorgt ervoor
dat kinderen in de kampen naar school
kunnen en dat er medische zorg is
voor baby’s en zwangere vrouwen. De
nood is hoog in Syrië én in de vluchte-
lingenkampen. Ons
gebed en onze steun
is hard nodig.

13 maart: 
Jeugdwerk in eigen
gemeente

20 maart: ZWO-pro-
ject Geloven in Ver-
zoening
Steun het werk van
ds. Inge Landman in
Colombia.

24 en 25 maart: Le-
prabestrijding
De avondmaalscol-
lecten op Witte Don-
derdag en Goede
Vrijdag komen ten
goede aan de Lepra-
bestrijding. 

27 maart: Paascol-
lecte / Jeugdwerk
Protestantse Kerk
De blijde boodschap
van Jezus die is opge-
staan en de dood
heeft overwonnen,
willen we graag met
kinderen en jonge-
ren delen. Maar het
is niet altijd eenvou-
dig hen de waarde
van geloven te laten
inzien. JOP, Jeugdor-

ganisatie van de Protestantse Kerk,
helpt daarbij. Daarnaast ondersteunt
JOP de gemeenten via gratis online
programma’s voor jeugdwerkers en
predikanten in de kerk. 

3 april: IKOS (godsdienstige vorming
op openbare scholen)
IKOS is een interkerkelijke stichting
voor godsdienstige vorming op open-
bare scholen. Voor veel kinderen is dat
een eerste kennismaking met gods-
dienst. De lessen bieden hen kennis en
helpen hen de betekenis te leren ken-
nen van Bijbelse verhalen en waarden
voor hun eigen leven.

Opbrengst collecten nov. 2015 - jan. 2016
1-nov Diaconie en kerk € 173,49 

KIA/zending € 172,58 
4-nov Voedselbank (dankdag) € 226,41 
8-nov Diaconie en kerk € 154,33 

ZWO project € 134,60 
Voedselbank € 307,15 

15-nov Diaconie en kerk € 169,33 
KIA/werelddiaconaat € 157,52

22-nov Diaconie en kerk € 240,48 
Missionair werk in eigen gem. € 218,95 

29-nov Diaconie en kerk € 164,35 
PKN Missionair werk binnenl. € 163,00

3-dec Voedselbank HA Nieuwe Hoek € 40,49 
6-dec Diaconie en kerk € 163,07 

PKN pastoraat € 156,17 
13-dec Diaconie en kerk € 182,18 

ZWO project € 168,02 
20-dec Diaconie en kerk € 175,27 

Jeugdwerk in eigen gemeente € 193,32 
24-dec Kerstnachtdienst € 155,15 
25-dec Diaconie en kerk € 244,63 

KIA/kinderen in de knel € 256,52 
27-dec Diaconie en kerk € 140,70 

Inlia € 177,15 
31-dec Eindejaarscollecte € 166,90
1-jan Extra collecte diaconaal werk € 80,82 
3-jan Diaconie en kerk € 151,52 

Wijkkas € 234,42 
10-jan Diaconie en kerk € 177,87 

ZWO project € 305,57 
17-jan Diaconie en kerk € 125,02 

PKN/oecumene € 106,15 
Voedselbank € 250,28 

24-jan Diaconie en kerk € 170,97 
PKN catechese en educatie € 170,95
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Reilen en zeilen
Gezocht

Diakenen en diaconale medewerkers
U hebt het misschien al gezien: de dia-
conie kan wel wat mensen gebruiken.
Voor de gemeente is dat het meest
zichtbaar tijdens de viering van het Hei-
lig Avondmaal, maar natuurlijk zijn de
effecten daarbuiten nog meer te mer-
ken.
Op dit moment zijn er nog drie diake-
nen en vier diaconale medewerkers, en
dat is te weinig. Juist nu er een steeds
groter beroep wordt gedaan op de kerk
en de diaconie, is het belangrijk dat er
voldoende mensen zijn die zich willen
inzetten.
De diaconie van De Fontein is daarom
op zoek naar mensen die de diaconie
willen versterken. Dat kunnen zowel
diakenen als diaconale medewerkers
zijn. 
Wilt u graag meer weten over wat het
werk van diakenen en diaconale mede-
werkers inhoudt, neem dan contact op
met Margriet Mulder, schiet haar aan
na de dienst, mail naar margriet.mul-
der@hetnet.nl of bel 058-2651904. Zij
vertelt u graag alles over de diaconie en
wat het werk van diakenen en diaco-
nale medewerkers inhoudt.

Kosters gevraagd ter versterking van
het bestaande team
Voor meer informatie (zie ook pag 9):
Sikke van der Woude
sikke.vander.woude@versatel.nl

Leiding voor tienerdienst
Voor meer informatie:
Ruben Muller
rubenmuller80@gmail.com

Meet & Eat met een vluchteling

De eerdere edities van Meet & Eat voor
vluchtelingen in Leeuwarden waren
een groot succes. De vluchtelingen
waren blij met het warme welkom in
een huiselijke omgeving, het persoon-
lijke contact. Ook voor de gastheren- en
vrouwen was het een bijzondere avond;
gezellig maar vaak ook leerzaam en
ontroerend. Vele contacten worden nu
onderhouden.
Inmiddels is de opvangsituatie in Leeu-

warden veranderd. Er wonen nu 335
vluchtelingen in Heliconstate, Helicon-
weg 60 te Leeuwarden. Momenteel zijn
er maar 12 kinderen bij, verder volwas-
sen mannen en vrouwen, waarvan een
groot deel afkomstig is uit Syrië maar
ook uit o.a. Afghanistan. 
De bewoners moeten hun asielproce-
dure afwachten De woonsituatie is nog
steeds noodopvang. Er is wel daglicht,
maar geen eigen kookgelegenheid, en
de kamers zijn krap bemeten.
De volgende Meet & Eat is op zaterdag
20 februari; doe je ook weer mee? Het
werkt weer op dezelfde manier als de
vorige edities. Wat we anders doen, is
dat we een deel van de aanmeldingen
standby willen houden. Je wordt dan
tussen 16.30 en 17.30 uur gebeld als er
gasten voor je zijn. Dit om te voorko-
men dat je voor niets komt. Op het aan-
meldingsformulier kun je aangeven of
je hiermee akkoord gaat.
Zie de website voor nadere informatie
en het invullen van het aanmeldingsfor-
mulier:
stichtingpresent.nl/leeuwarden/meet-
and-eat/

Kampeerweekend!

In het weekend van vrijdag 17 juni t/m
zondag 19 juni wordt het kampeer-
weekend van De Fontein gehouden.
Er is volop ruimte voor kampeerders,
maar ook daggasten zijn van harte wel-
kom. Ben je geen kampeerder? Meld je
dan gerust aan om een dagje door te
brengen op het terrein van de Kleine
Wielen. 
Meer informatie? Vraag het ons of kijk
op de website van de Fontein!

Willem Dijkstra 
(dykstraw@filternet.nl)

Cor Herder 
(herder@kpnplanet.nl)

Peter de Vries 
(peter-irene@zonnet.nl)
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Er is nauwelijks een groter taboe in de
wereld van vandaag dan dat over ge-
weld tegen christenen in onze tijd.
Een taboe dat gelukkig hier en daar
doorbroken wordt. 
Dat werd hard tijd. Ergens leeft een
beeld van christenvervolging als iets
uit de eerste eeuwen van de jaartel-
ling. Dat waren dan ook barbaarse tij-
den. Dat er in onze tijd meer christe-
nen met geweld te maken hebben
dan in die eerste eeuwen komt maar
moeilijk in ons bewustzijn. Dat 80
procent van alle mensen die om hun
geloof worden vervolgd of gediscrimi-
neerd christenen zijn, is lang bijna
angstvallig onder de tafel gehouden. 
Het christelijk geloof is in onze wereld
de meest vervolgde godsdienst. Een
groot deel van deze vervolging speelt
zich af in Azië, en dan in het bijzonder
in het Midden-Oosten. 
Het werd allemaal weer duidelijk toen
enkele weken geleden de cijfers be-
kend werden gemaakt.

Standaardbeeld
Een taboe ontstaat omdat iets niet
past in het standaardbeeld. Dat we-
reldwijd christenen sterven staat
haaks op het standaardbeeld dat het
christelijk geloof (gemakshalve onder
het kopje ‘religie’ genomen) liever
koppelt aan onverdraagzaamheid en
gewelddadigheid. 
Dat standaardbeeld maakt het ge-
makkelijk om te spreken over schan-
dalen en corrupte praktijken door
priesters en prelaten. Het heeft
moeite om woorden te geven aan
christenen die als schapen naar de
slachtbank worden geleid. 
Het standaardbeeld hoort graag ver-
kondigen dat de Bijbel een ‘bloed-
boek’ is waarin een gewelddadige
God aanspoort tot bloedvergieten.
Het hoort niet graag over zachtmoe-
dige mensen die leven met dit Boek
en daarom worden onthoofd en ge-
kruisigd in steden in Syrië en Irak. Het
is zoveel gemakkelijker om de stem te
verheffen wanneer in Parijs aanslagen

worden gepleegd en de iconen van de
persvrijheid worden geraakt, is dan
wanneer diezelfde aanslagen plaats-
vinden tegen hen die in vrijheid hun
geloof willen belijden. 
Zelfs als kerken in het Westen hebben
we lang moeite gehad om hier woor-
den aan te geven. We zijn al gauw
bang voor partijdig versleten te wor-
den en dus haasten we ons om vooral
inclusief te spreken over slachtoffers
van geweld. Ik ben daarom blij dat de
Raad van Kerken een campagne is ge-
start rond christenen in Syrië en Irak.

Lijden
Dat taboe zit ook in ons. Misschien
omdat de idee van lijden om je geloof
ons vreemd is geworden. Hoe komt
het toch dat de Zaligspreking (het
begin van de Bergrede) van wie nede-
rig van hart is, bekend is maar de za-
ligspreking van hen die worden uitge-
scholden en van allerlei kwaad beticht
omwille van Christus, buiten de radar
valt?
Het is nodig om te beseffen dat de
kerk een kerk is van martelaren en
profeten en dat die voor de kerk zo
belangrijk zijn. We zijn geneigd in de
kerkgeschiedenis van onze tijd te let-
ten op wat bisschoppen doen, wat

protestantse synodes besluiten, wat
leiders van Pinksterkerken te berde
brengen. 
Maar ik denk dat het eigenlijke hoofd-
stuk dat over de lijdende kerk is. Ik
denk dat de toekomst van de kerk
meer bepaald zal worden door marte-
laren dan door missionaire succesver-
halen.
En als het gaat om de oecumene kon
de martelaar wel eens van groter be-
tekenis zijn dan veel conferenties
over oecumene. De eenheid in de ver-
volging spreekt duidelijker taal dan
de bestaande tegenstellingen en
scheidingen. 
Paus Franciscus heeft gezegd: ‘voor
de vervolgers zijn wij niet gedeeld, we
zijn geen lutheranen, orthodoxen,
protestanten, katholieken, nee! We
zijn één. We zijn christen. (...) Dat is
de oecumene van het bloed, die van-
daag wordt voorgeleefd.’ 
Door het vuur van de vervolging heb-
ben christenen in Oost en West daad-
werkelijk al veel meer oog voor elkaar
gekregen. De vervolgde kerk is de oe-
cumenische kerk en omgekeerd: de
oecumenische kerk is de kerk van de
vervolging.

Dr. Arjan Plaisier is scriba van 
de generale synode van de 

Protestantse Kerk in Nederland

Aandacht vragen voor geweld tegen christenen is taboe, zo stelt scriba
Arjan Plaisier in zijn Commentaar bij de tijd.

Christenvervolging: het grote taboe

Syrische christenen bidden om vrede. 
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Waar ben je geboren en opgegroeid?
“Als tweede zoon in het ouderlijk huis in
Bolsward op 23 maart 1924. Mijn oudere
broertje heeft slechts vier dagen geleefd.
Na mij kwamen er nog twee jongens en
drie meisjes. Ik groeide op in Bolsward
waar mijn vader timmerman en aanne-
mer was. Op 1 april 1930 ging ik naar de
Gereformeerde Lagere School na twee
jaar op een algemene kleuterschool. Na
de lagere school ruim een jaar MULO,
maar mijn vader vond de Ambachts-
school (Timmeren) een betere keuze.
Daarna kwam ik als knecht in het bedrijf
van mijn vader en ging in de avonduren
twee jaar naar de Tekenschool (Bouw-
kunde), ondergebracht in de Zuivel-
school in Bolsward. Naast allerlei vakken
werd mij vooral tekenvaardigheid bijge-
bracht. 
Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit
en kwam de bouw stil te liggen. Stilzitten
kon ik niet en daarom begon ik met
ander werk, zoals meubels maken en
herstellen, spinnewielen maken, schaat-
sen slijpen, klompen verzolen (eikenhou-
ten zool onder versleten klompen aan-
brengen, 2,75 gulden per paar) en
eikenhouten sandalen maken. In 1942
werd ik opgeroepen voor de Arbeidsein-
satz, gedwongen tewerkstelling in Duits-
land. Mijn vader gooide de oproepen
echter meteen in de kachel, met gevolg
dat ik in 1943 moest onderduiken. Ik
kwam in Dronrijp terecht in een gezin
met negen jongere kinderen, die in de di-
recteurswoning woonden van de vlasfa-
briek, net buiten het dorp. De fabriek lag
stil, maar in de fabriek lag nog wel veel
vlas, waar ik mij bij razzia’s onder ver-
stopte. 

Na de bevrijding kon ik na een toela-
tingsexamen op de HTS geplaatst wor-
den, op 1 januari 1946 begonnen de op-
leidingen. Ik kwam in de eerste klas van
de HTS, Weg- en Waterbouw. De Bouw-
kundeklas was vol. Na behalen van het
diploma kreeg ik werk als bouwkundige
bij Gemeentewerken Bolsward en op 1
mei 1949 bij Gemeentewerken Hemelu-
mer Oldephaert en Noordwolde, stand-
plaats Koudum. In 1954 begon ik met de
vijfjarige avondstudie voor Architect
Bouwkunde aan de Fryske Akademy.
Vanwege deze studie zocht ik werk in
Leeuwarden en kreeg dit per 1 mei 1954
bij de Planologische Dienst in Leeuwar-
den, waar we vlak voor Kerst 1954 ook
zijn gaan wonen. Na mijn studie kwam ik
als architect bij Hûs en Hiem (Schoon-
heidscommissie)> Ik werd enige jaren
later directeur van dit bureau en bleef
dat tot mijn pensioen in 1986. In de peri-
ode bij Hûs en Hiem gaf ik ’s avonds les
aan de avondopleiding ‘Leerkrachten
Technisch Onderwijs(MTS)’, leervak
‘Ambachtelijke constructies’.”

Wat wil je kwijt over je christelijke opvoe-
ding?
“Mijn ouders waren gelovige mensen en
toonden dat in hun daden. Ik kreeg een
rechtlijnige, gereformeerde opvoeding
die ik echter nooit als knellend heb erva-
ren. Mijn voorouders van vaderszijde
waren turfschippers en handelaren, van
moederszijde aannemer. Op zondag
deed je niet wat je door de week wel
deed. Zo hoorde dat immers, ik heb er
nooit problemen mee gehad.”

Wist je als jongen al snel wat je wilde wor-
den?
“Mijn interesse ging uit naar de werking
van horloges, machines en treinen, maar
omdat mijn vader een bouwbedrijf had,
kwam ik in de bouw terecht. Een keuze
waar ik geen spijt van heb gehad, ik heb
mijn werk altijd met hart en ziel gedaan.” 

Hoe ging het met verliefd, verloofd, ge-
trouwd?
“In de tweede klas van de lagere school
vond ik Feikje de Vries al een mooi
meisje. Als ik een leuk lachje van haar
kreeg, was mijn dag weer goed. Op 15-
jarige leeftijd werd het serieuze verke-

ring tot ik voor de Duitsers moest onder-
duiken. Direct na de bevrijding hebben
we de draad weer opgepakt. We trouw-
den in Bolsward op 24 mei 1949 en vlak
voor Kerst verhuisden we vanwege mijn
werk naar Leeuwarden. Wij kregen twee
jongens en twee meisjes (een tweeling).
We mochten lang bij elkaar zijn en het is
daarom erg verdrietig dat we nu geschei-
den van elkaar verder moeten. Ik thuis en
Feikje in een verzorgingstehuis in Stiens.
Maar gelukkig zijn we er beiden nog.” 
Vertel eens wat over hobby’s, muziek en
lezen?
“In de loop der jaren heb ik op zolder een
flink treinenemplacement gebouwd,
maar het maken van meubels en verbou-
wingen in de woning gaf ook plezier.
Vanwege mijn leeftijd kan dit niet meer.
Tijdens vakanties met de caravan
maakte ik graag reisschetsen (aquarel-
len). Romans lees ik weinig, wel vaklite-
ratuur bijhouden of boeken met een filo-
sofische inslag lezen. Nu zet ik mijn
jeugdherinneringen op papier, één boek
is klaar. Mijn voorkeur gaat uit naar klas-
sieke muziek, er naar luisteren, maar ook
actief met orgel of piano. In Bolsward en
Koudum was ik een poosje kerkorganist.
Nu speel ik elke dag nog even op de
piano. Ik ben een groot liefhebber van
psalmen.”

Wat is je houvast in het leven?
“Ik ben blij een kind van God te mogen
zijn. Een geloof dat ik niet graag kwijt wil
en dat steun geeft voor de toekomst.
Van huis uit ben ik daar in onderwezen
en we probeerden hierin zelf ook een
voorbeeld te zijn.”

Wat wil je aan dit interview toevoegen?
“In de kerk zijn psalmen in de liturgie een
belangrijk onderdeel. Ik vind dat die niet
mogen ontbreken, vooral de intocht-
spsalm, die zijn oorsprong vindt in de
Joodse traditie. Psalmen komen uit de
canon van de bijbel en zijn niet te vervan-
gen. Meegaan met de tijd mag en zal ook
wel moeten, maar wees kritisch. De
kerkdienst moet naar mijn mening niet
te lang duren, de aandacht verslapt, vijf
kwartier moet genoeg zijn.”

Maarten Kuitert

In de schijnwerper: Siebren van der Veen
Een man met oog voor architectuur
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Vaak denk je wel aardig te weten waar je goed in bent, en dus
ook wat je wilt doen in de kerk, of juist niet. Met als gevolg dat
je vaak jaren achtereen hetzelfde doet. Of je doet eigenlijk liever
iets anders maar daarvoor wordt je niet gevraagd. Maar dat kan
anders.

Gavengericht werken, dat is een belangrijk streven in De Fon-
tein. Maar hoe kom je er achter wat je gaven zijn? Daarvoor
is de gaventest ontwikkeld. De taakgroep Vorming & Toerus-
ting wil de gaventest dit jaar aanbieden aan de gemeente.
Willem en Pytsje Dijkstra vertellen over het hoe en waarom
van de gaventest.

Wat is de bedoeling van de gaventest?
“Dat je als gemeentelid - als onderdeel van de wereldwijde
kerk van Christus - je eigen unieke plek gaat ontdekken. Naast
je natuurlijke talenten (waarvoor je bijvoorbeeld een vakop-
leiding hebt gevolgd), ga je ook de geestelijke gaven ontdek-
ken die je hebt ontvangen. En vervolgens word je aangemoe-
digd om die te ontplooien en in te zetten in je eigen
gemeente. Belangrijk is het om voor ogen te houden dat de
cursus niet bedoeld is voor het opvullen van vacatures, maar
voor het ontdekken van je persoonlijke gaven en mogelijkhe-
den. 
Daarna is het de bedoeling dat je ontdekt dat het hebben van
bepaalde gaven zou kunnen leiden tot het vervullen van spe-
cifieke taken in de gemeente. Je kunt ook geestelijk groeien
door toerusting voor de gaven die je bij jezelf hebt ontdekt of
waarin je bent bevestigd.
Dat groeien in geestelijke volwassenheid kan heel goed
samen met anderen. Sterker nog, dat zou eigenlijk moeten
want we hebben elkaar nodig!”

Hoe is de gavencursus opgezet?
“In een drietal dag- of avonddelen wordt er - naast een theo-
retisch gedeelte - tijd genomen om de eigenlijke gaventest in
de vorm van vragenlijsten te maken. De cursusleiding onder-
steunt en geeft tips aan de deelnemers om de test goed te
kunnen maken. Je kunt in de cursus ook steeds meer met el-
kaar in gesprek komen, en uitwisselen wat je is opgevallen.”

Voor wie is hij bedoeld?
“De test is bedoeld voor alle gemeenteleden, kerkenraadsle-
den (van harte aanbevolen), GGG’ers en andere belangstel-
lenden van binnen en buiten De Fontein. Kleine groepen zijn
bij uitstek geschikt omdat de deelnemers zich hierin sneller
op hun gemak voelen. Dit is vooral van belang als je elkaar
niet of nauwelijks kent.”

Is het de bedoeling dat hij eerst in de GGG’s wordt gedaan?
“Nee, dat is niet per se de bedoeling, maar wel mogelijk. Pri-
mair kan het eerst door de kerkenraad worden gedaan. Daar-
mee wordt een duidelijk en positief signaal aan de gemeente
gegeven.”

Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van de test?
“Die uitkomsten zijn persoonlijk en worden vertrouwelijk be-
handeld. Als men na deelname het resultaat wil gaan toepas-
sen of wil gaan ontwikkelen in de gemeente kan de taakgroep
Vorming &Toerusting daar verder mee helpen en advies
geven.”

Hoe past de gaventest in De Fontein?
“In De Fontein willen wij gavengericht gaan werken. Daarin
past deze cursus erg goed.”

Zijn er boeken waarin je hier meer over kunt lezen?
“Een goede bron is het boekje van Nynke Dijkstra-Algra Ver-
scheidenheid van gaven, Wat kan je unieke bijdrage zijn aan de
opbouw van de gemeente? De uitgever is Boekencentrum.”

Ineke Evink

Passen uw gaven bij uw taken?

Een perfectionist 
is iemand 

die nog niet heeft 
ontdekt dat het toch 
nooit helemaal lukt
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De kosters zijn de stille krachten achter
de diensten die elke zondag worden ge-
houden. Hun bijdrage is onmisbaar en
bestaat uit talloze kleine en grote werk-
zaamheden. 

Kosters zijn in het bezit van een ijze-
ren geheugen, een doortastend ka-
rakter en niet snel van hun stuk te
brengen. De Fontein heeft maar liefst
acht kosters, en hier worden ze aan u
voorgesteld.
Hun takenlijst is indrukwekkend, en
dit is nog maar een selectie.
De koster is ruim van te voren in de
kerk aanwezig en verlaat de kerk pas
ver na de dienst. Hij doet het licht uit,
en doet het de volgende zondagmor-
gen ook weer aan.

Maarten Kuitert

Achterste rij, v.l.n.r.: Sikke v.d. Woude, Siebren Hiemstra, Lubbert Hoekstra, Piet Halbesma.
Voorste rij: Jan Zeeders, Johan v.d. Veen, Johan Terpstra ( Siebe Bijma ontbreekt op de foto)

De onmisbare kosters van De Fontein

• Deuren openen, alarm uitschakelen, audio aanzetten.

• Glas water op het spreekgedeelte zetten.

• Controleren of de kleur van het kanselkleed wel klopt, en of de stoel voor

predikant wel op het podium staat.

• Controleren van de aanwezigheid van de lantaarntjes en de bijbel voor kin-

dernevendienst, paaskaars en de bloemen.

• Zondagsbrieven klaarleggen zodat ze kunnen worden uitgedeeld, en een

zondagsbrief op voorste rij stoelen leggen; naderhand weer opruimen. 

• Reserveren van enkele stoelen voor bijvoorbeeld de koffiedames en een rol-

stoel.

• Geluidsapparatuur testen en de headset voor de predikant klaarleggen.

• Na de dienst deze weer opbergen.

• Bij ingangen liedboeken klaarleggen en het voorbedeboek in ontmoetings-

ruimte leggen.

• Rond negen uur paaskaars aansteken, en naderhand weer doven.

• Rond kwart over negen klok luiden.

• Na aanvang van de dienst de buitendeuren sluiten, na de dienst weer ope-

nen.

• Na de dienst opruimwerkzaamheden, en de audio-apparatuur uitzetten.

• Als iedereen de kerk heeft verlaten, de verlichting uitdoen.
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Verjaardagen ouderen, de kroonjaren 70, 75, 80, 85 en iedereen ouder dan 90 jaar 

Februari
2 febr. Mevr. A. van der Meer – Atsma Honingboomstraat 8 8924 EE 85 jaar 
4 febr. Mevr. R. Jellema- Rottine Engelumerstraat 27 8913 GA 70 jaar
5 febr. Mevr. W.J. Hettema – Wijma Moleplaat 39 8939 DS 70 jaar 
11 febr. mevr. T.T. Barwegen Robinsonstraat 2 8923 AS 70 jaar
15 febr. Mevr. P.D. Elzinga – Eusman Het Nieuwe Hoek app. 2.16. 8911 JW 94 jaar 
16 febr. Mevr. A. Booij – Dijkstra Leeuwerikstraat 26 8917 EG 85 jaar
24 febr. Mevr. A. Verschut – van der Kuur Paardestraat 12 8921 LX 80 jaar 
24 febr. Dhr. F. Beijert Spanjaardslaan 164 b 8916 AC 85 jaar 
24 febr. Dhr. F.A.L. Poeteray Dragoonsplein 207 8923 AJ 93 jaar 
27 febr. Mevr. G. Janson – Lautenbach Ruusbroecstraat 15 8913 HM 85 jaar 

Maart
6 mrt. Mevr. H. Slager – Fennema Nicolaas Beetsstraat 6 8914 BR 70 jaar 
6 mrt. Mevr. H.F. Goelema Boeierstraat 49  b 8937 BK 85 jaar 
8 mrt. Mevr. F. Willemsma Bieruma Oostingweg 47 89 17 DE 99 jaar 
9 mrt. Mevr. M. Jansen – Boschma Krijn van den Helmstraat 59 8923 CL 80 jaar 
10 mrt. Mevr. S.P. van Dijk – Toren Groningerstraatweg 217 8922 GG 91 jaar 
13 mrt. Dhr. J. Oudendijk Sint Jozephlaan 1, Nooitgedacht 9449 PL 70 jaar
23 mrt. Dhr. J. Smeding Achter de Hoven 275 8933 CN 70 jaar 
23 mrt. Dhr. S. van der Veen Groningerstraatweg 213 8922 GG 92 jaar 
28 mrt. Dhr. J.P. Blok Marnixstraat 46 8913 GX 70 jaar 
31 mrt. Mevr. F.G.M. Veenstra – Pietersma Taco van der Veenplein 23 8923 EM 75 jaar 

April
1 apr. mevr. T. Jonker – Scholten Cederstraat 47 8924 CA 70 jaar 
2 apr. Mevr. A. Frankena – Rijpma Zaailand 50 b 8911 BL 70 jaar 
6 apr. Mevr. T. Tromp – van der Zee Pollepaed 4, Snakkerburen 9083 AA 80 jaar 
12 apr. Dhr. P. Woudwijk Konvooistraat 1 8923 CS 80 jaar 
18 apr. Mevr. R. Hoekstra – Gros Canadezenlaan 48 8923 AA 93 jaar 
25 apr. Mevr. K. Kwast – Bulthuis Jansoniusstaat 4 8934 BM 90 jaar 
27 apr. Mevr. A. Hettema – Mink Bleeklaan 165 8921 HB 91 jaar 

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

Februari
15 febr. Thomas Hendrik de Haan Biltsestraat 60 8913 EJ 2 jaar 
18 febr. Arlinda Klasina van der Meer M.H. Trompstraat  20 8921 GH 12 jaar
21 feb. Ilse Lydia IJska Griene Daam 11, Goutum 9084 DG 12 jaar 
26 febr. Lize Hoekstra Van Leeuwenhoekstraat 4 8921 VB 5 jaar 

Maart
7 mrt Jente Sjoerd Hazenberg Azaleastraat 97 8922 GK 8 jaar
10 mrt Fedde de Vries Tjerk Hiddesstraat 18 8921 NP 8 jaar 
12 mrt. Hidde Bijker Westerparkstraat  17 8913 CA 7 jaar 
23 mrt Latisha van der Ploeg Lenteklokje 24 8935 KX 8 jaar
26 mrt. Elise Sophie de Vries Transvaalstraat  65 8917 CH 9 jaar 

April
3 apr. Einte Jan Dekker Vredeman de Vriesstraat 33 8921 BR 12 jaar
14 apr. Anna Elizabeth de Graaf Sassingastins 56 8925 JN 9 jaar 
15 apr. Gerben de Vries Tjerk Hiddesstraat  18 8921 NP 6 jaar 
27 apr. Sebastiaan Cornelis Visser Zenegroen 57 8935 KB 8 jaar 

Huwelijksjubilea

20 februari 40 jaar Dhr. J. Zeeders en mevr. J. Zeeders – 
IJntema, Engelumerstraat 47, 
8913 GD Leeuwarden 

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

8 maart 50 jaar Dhr. P. Lemstra en Mevr. J.D. Lemstra
– Elzinga, Willem Lodewijkstraat 37, 
8933 BH Leeuwarden 

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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Wat doet de Taakgroep Gebed… ?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen : bidden...! Dat lijkt
het intrappen van een open deur, maar aan de kant maakt het ook
meteen duidelijk dat deze Taakgroep zich richt op en bezig houdt
met de kern van ons christen-zijn: de directe relatie en het directe
contact met God.

De Taakgroep vergadert dan ook praktisch niet. De leden ervan
overleggen - als dat nodig is – meestal via de mail en dat werkt
prima. Er zijn enkele leden die direct aanspreekbaar zijn voor de
buitenwacht op alles wat met de Taakgroep te maken heeft
(Pytsje Dijkstra, Germen van IJs en ds. Alfons van Vliet), maar er
zijn ook leden van de Taakgroep die zich ‘alleen’ bezig houden
met … gebed, en bijvoorbeeld trouw de bidstonden in De Fon-
tein bezoeken.
Daarmee hebben we meteen enkele van de activiteiten te pak-
ken die de Taakgroep in het leven heeft geroepen - of beter ge-
zegd, heeft gecontinueerd, want deze bestonden al in de afzon-
derlijke oude wijken die samen De Fontein vormen. 
Op maandagavond is er in principe elke week, in de stilte- of ge-
bedshoek op het podium in de kerk een gebedsuur. Op dinsdag-
morgen een keer in de maand aan het Pollepaed 4, bij de fam.
Tromp, of aan de Van Beverwijckstraat 53, bij de fam. Dijkstra,
en dinsdagavond een keer in de maand aan de Molenstraat 8 bij
fam. Brouwer. 
Iedereen is van harte welkom om daar te komen! En daar zit be-
slist niet de verplichting aan vast om iedere keer te komen, u
mag ook gerust een keer komen kijken hoe zo’n bidstond er uit
ziet.

Binnenstad
Naast deze bidstonden werkt de Taakgroep volop mee aan Bid-
den Werkt, waarbij mensen in tweetallen op de zaterdagmiddag
(eens in de twee weken) de binnenstad van Leeuwarden in gaan
om daar mensen op straat gebed aan te bieden. Wilt u hier meer
over weten of de verslagen hiervan ontvangen, dan kunt u een
mailtje sturen naar: biddenwerktleeuwarden@gmail.com. 
De Taakgroep organiseert ook de jaarlijkse Week van Gebed mee
(in januari), waar allerlei kerken en gemeenten in Leeuwarden
een week lang elke avond gezamenlijke , interkerkelijke bidston-
den organiseren. De Week van Gebed is een landelijk initiatief.
Ook werkt de Taakgroep mee aan het project ‘50 dagen gebed’
tussen Pasen en Pinksteren. 
Plannen voor de (nabije) toekomst zijn er ook: bijvoorbeeld het
houden van korte cursussen over gebed (bijvoorbeeld over ‘luis-

terend bidden’ etc.), speciale gebedsdiensten organiseren, bij-
voorbeeld bij nood of ernstige ziekte of om andere redenen, en
zondagmorgenbidstonden voorafgaand aan de kerkdiensten.
Maar vooral wil de Taakgroep Gebed de gemeente helpen om
steeds meer een biddende gemeente te worden en ook gemeen-
teleden individueel of groepsgewijs helpen om te kunnen
groeien in hun gebedsleven, hun contact met God, aanbidding
etc.
Hebt u vragen, wilt u meer weten of hebt u ideeën of tips voor
de Taakgroep, mail dan naar taakgroepgebed@gmail.com of
schiet een van de bovengenoemde Taakgroep-leden aan. 

Wij wensen en bidden u van harte Gods zegen toe!

Taakgroep Gebed van De Fontein 

Wie is uitgekeken op de 
Hoofdrolspeler

gaat zich druk maken 
over het Decor
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Jongeren-GGG: nieuwe energie en ruimte voor groei!

De jongeren-gemeentegroeigroep van
De Fontein is al met zijn achtste seizoen
bezig. Even leek het alsof het kaarsje zou
uitgaan, maar dankzij enkele nieuwe
deelnemers kon de ene groep die overble-
ven was, gesplitst worden in drie nieuwe.
Nieuwe energie dus en weer volop ruimte
om nog verder uit te breiden.

De Fontein kent twee soorten gemeen-
tegroeigroepen (GGG’s), de ‘gewone’,
waarover u las in het magazine van juli
2015 en de jongerenvariant. 
Dat laatste moet u niet te letterlijk
meer nemen: toen de ‘JGGG’ eind 2007
ontstond, bestond hij vooral uit studen-
ten en pas afgestudeerden. Inmiddels
bestaan de groepen vooral uit eind-
twintigers, dertigers en zelfs een enkele
veertiger. 
Het verschil zit nu vooral in de ont-
staansgeschiedenis: de JGGG is voort-
gekomen uit een groepje belijdenisca-
thechisanten uit de Pelikaankerk,
terwijl de gewone GGG’s zijn samenge-
steld uit allerlei gemeenteleden die zich
daarvoor aanmeldden.
Beide soorten groeigroepen werken
met een methode van het Evangelisch

Werkverband, die uitgaat van groeien
in Geloof, in Gemeenschap en Gastvrij-
heid. 
Aan de hand van een thema uit het
boekje - dit jaar gebruiiken veel groe-
pen Leven in het koninkrijk - bespreken
ze een bijbeltekst en hoe je de bood-
schap daarvan kunt toepassen op je
eigen leven. 
Maar belangrijker is misschien wel dat
de groepsleden hun lief en leed met el-
kaar delen, voor elkaar klaarstaan en
van daaruit ook proberen een zegen
voor de gemeente en de wereld te zijn.

24 deelnemers
De JGGG is sinds begin dit jaar onder-
verdeeld in drie groepen van acht deel-
nemers: twee op dinsdagavonden, een
op de woensdag. Met 24 deelnemers
komt daarmee al weer aardig het ‘re-
cord’ van 2013-2014 in zicht, toen er 29
mensen op papier stonden voor vier
groepen. Op de Open Avonden die tot
en met dat seizoen werden gehouden,
kwamen soms wel vijftig mensen af. 
Dat was in belangrijke mate te danken
aan leidster van het eerste uur Roelien
van Vulpen, die heel goed was in het in-

teresseren en enthousiasmeren van po-
tentiële nieuwe deelnemers. Na haar
afscheid kwam - eerlijk is eerlijk - de
klad er een beetje in. Vier groepen dik-
ten in tot twee in het seizoen 2014-2015
en seizoen 2015-2016 begon zelfs met
maar één groep, maar wel met veertien
deelnemers.
Die groep - onder leiding van Jochem
van Weelie en Arjen Bakker - liep op zich
uitstekend. Hij was alleen wel een
beetje groot, en tegelijk te klein om te
splitsen. 
Op de brainstorm voor jongvolwassen
die eind vorig jaar werd gehouden,
brachten enkele aanwezigen ter sprake
dat ze best bij een gespreksgroep zou-
den willen. Een mailrondje langs deel-
nemers van ‘vroeger’ leverde nog een
paar aanmeldingen op: genoeg om drie
nieuwe groepen samen te stellen, die
ieder voor zich nog ruimte hebben voor
extra deelnemers.

Heb je interesse? Spreek dan in de kerk
de gespreksleiders Jochem van Weelie,

Arjen Bakker of Simon Hobma aan, 
of mail naar jggg@defontein058.nl

DE FONTEIN 058 • FEBRUARI 201612

De dinsdagavondgroep onder leiding van Arjen Bakker (van links af): Arjen zelf, Alja Bakker, Leo de Boer, Jeltina Goodijk, Johan
Goodijk, Leo Snip, Judith Mollema en Joanne Snip.
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Pompoensoep is altijd goed
Steeds meer christenen vasten tijdens de Veertigdagen-
tijd, en dat doen ze vaak door veertig dagen geen vlees te
eten. Er staat daarom deze keer een vegetarisch recept op
deze plaats. Want vlees is in deze maaltijd- of lunchsoep
compleet overbodig. Pompoensoep is snel klaar, gezond
en lekker. Hij is een beetje zoet en valt prima te combine-
ren met allerlei andere groentes. 
Het zijn vaak de Japanse pompoenrassen die in de winkel
liggen, de Hokkaido is knaloranje, heeft heel stevig vrucht-
vlees en een zoete smaak. Ook is er een groenkleurig ras,
wel kastanjepompoen genoemd, met een iets pittige, kas-
tanjeachtige smaak en stevig okerkleurig vruchtvlees. En
de flespompoen is vrijwel overal te koop. Voordeel van de
flespompoen is dat hij relatief weinig pitten heeft. 
De pompoen hoeft niet geschild te worden van Jamie
Oliver en daar heeft hij groot gelijk in, het scheelt een hoop

hak- en breekwerk. Gewoon doormidden snijden, pitten
een aanhangende draden verwijderen, in kleinere stukken
snijden en koken (of bakken, grillen in de oven).
Bijkomend voordeel van pompoensoep is dat je er eenvou-
dig groente bij kunt doen die de houdbaarheidsdatum na-
dert: een wat slapper wordende wortel, rimpelige paprika,
zoete aardappel die je iets al te overmoedig in het karretje
hebt gegooid. Pastinaak kan er ook goed bij. 
Liefhebber van pittig? Een rode Spaanse peper doet het
prima in de soep.
Ook wat kruiden en specerijen betreft valt er genoeg bij te
voegen, of juist niet. De komijn en kaneel zijn bijna onmis-
baar, maar de soep is zonder kurkuma ook prima te eten.
Een andere manier om de soep pittig te maken is fijnge-
sneden verse gember. Ook nog eens heel gezond.

Pompoensoep 

Was de pompoen, snijd hem doormidden en verwijder de
pitten en de draden. Snijd hem in blokjes.
Bak 2 uien en 4 teentjes knoflook lichtbruin, en voeg 1
theelepel komijn, 1 theelepel kurkuma en 2 theelepels ka-
neel toe.
Doe de blokjes pompoen erbij en eventueel wortel, pa-
prika, pastinaak of zoete waardappel.
Giet er zoveel water bij dat alles net onderstaat en kook
een kwartier.
Voeg een dl. kokosmelk toe en maak de soep fijn met
blender of staafmixer.

Dweiltrochwiet, ferlitten keale greiden,

hast alle beammen sûnder blêd,

oan ‘e igge rûzje brune reiden,

dat skiere skrouske waar, ik bin ’t sa sêd.

Iis en sniebrot, grutte flappen wetter,

al myn âlde bonken dogge sear.

Mist en grize loften, hagelkletter,

hurde wyn of stoarm en folle mear.

Mar ea sil it wer allegear ferdwine,

ienkear ha wy dy besiking hân,

dan sil ús ‘t sintsje blier beskiene

en alles wurdt moai grien oer ’t lân,

want út dy skynber deade winterskerte,

wy kin’ der eins net by mei ús ferstân,

dêr tsjinnet him dy wûnderblide berte

fan it jonge maitydslibben oan.

Hedzer T. Hooijenga    

Winterfrucht
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Vertel het maar PAASPROJECT 2016
Jezus is liefde, liefde is… Dat is de titel
van het paasproject van dit jaar.

Liefde is een werkwoord, een woord
in beweging, een ‘doewoord’, dat op-
roept tot actie en reactie in heel ons
leven, spreken en handelen. 
Echte liefde komt van God door Jezus.
Die liefde is voor ons bedoeld. Liefde
begint bij het ontvangen uit genade.
In dit project laten we op een eenvou-
dige manier zien wat liefde voor Jezus
betekent en hoe zijn liefde ons leven
in beweging mag brengen.
De projectverbeelding is ook een pro-
ject in beweging. Bij de start van het

project staat er ‘JEZUS IS LIEFDE’. Een
belangrijk statement om mee te be-
ginnen. Maar bij de kindermomenten
in de dienst wordt de projectverbeel-
ding omgezet in ‘LIEFDE IS…’. Iedere
week krijgt deze zin een vervolg aan
de hand van thema’s en uitleg. 

Mozaïek
Tijdens het kindermoment in de
dienst komt er telkens een symbool
dat bij elke letter een plaatsje krijgt.
De afbeeldingen zijn in mozaïek-stijl
uitgevoerd, wat symbool is voor de
gebrokenheid in het leven en de we-
reld om ons heen. 
Jezus is de verbinding in die gebroken-

heid. Zijn naam krijgt bovenaan een
plaats. Maar daar vloeit altijd meer uit
voort.  Wat wil Jezus ons laten zien en
leren? Hoe kunnen we zijn werk in ons
leven zichtbaar maken? Hoe geven we
het handen en voeten? Dat is wat de
symbolen willen laten zien.
In de uitleg van de kindermomenten
wordt beschreven welk symbool er die
week moet worden geplaatst en bij
welke letter. De symbolen worden
met dubbelzijdige tape aan de letters
vast gemaakt. Hoe de projectverbeel-
ding er aan het eind uitziet, staat op
de foto hieronder. 

De leiding van de kindernevendienst

Het Paasproject van de kindernevendienst

LEESROOSTER Kindernevendienst

FEBRUARI
Paasproject: Jezus is liefde

14 februari Wat is liefde? Liefde is… goed
(Lucas 6:27-35) zijn voor iedereen

21 februari De Farizeeër en de Tollenaar
(Lucas 18:9-14) Liefde is… nooit zonder hem

28 februari Jezus’ intocht in Jeruzalem
(Lucas 19:29-44) Liefde is… Jezus volgen

MAART
6 maart Jezus gevangengenomen 
(Lucas 22:39-46) Liefde is… soms moeilijk

13 maart Jezus verhoord  
(Lucas 22:66-71) Liefde is… soms zwijgen

20 maart Jezus wordt gekruisigd 
(Lucas 23:33-43) Liefde is… redding voor de 

wereld

27 maart (Pasen) De opstanding van Jezus 
(Lucas 23:56-24:12) Liefde is… vertel het maar

APRIL
3 april Mannen op weg naar Emmaüs 
(Lucas. 24:13-35)

10 april Jezus verschijnt in Jeruzalem 
(Lucas 24:35-48)

17 april ‘Ik ben het brood dat leven 
(Joh. 6:32-40; 48-51) geeft’ 
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JONGERENPAGINA
Elkaar helpen

“Wie zich bekommert om een vriend in nood, toont zijn eer-
bied voor de Ontzagwekkende” (Job 6:14)

Mensen helpen die het minder hebben dan jij. Een bood-
schap die doorklinkt in de Bijbel. Een groep uit De Fontein
gaat met World Servants de bevolking in Haïti helpen.
Maar om bij te dragen aan verandering in de wereld kun
je prima beginnen dichtbij huis. Je buurvrouw helpen in de
tuin, boodschappen doen voor je zieke oma of je broertje
helpen bij zijn huiswerk. Hulpvaardige activiteiten die veel
mensen heel normaal vinden. 
Toch is het soms echt noodzakelijk iemand te helpen en is
dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Mensen die in de
schulden zitten en van wie de kinderen niet meer thuis
mogen komen. Niet wetend hoe ze moeten beginnen om
hun leven weer op de rails de krijgen. 
De World Servantsgroep wil graag ook in Nederland vrij-
willigerswerk doen en mensen een steuntje in de rug
geven. Zaterdag 23 januari is de groep aan de slag gegaan
voor Stichting Present Leeuwarden.
Tien leden van de groep waren aanwezig en kwamen bij
een man in Leeuwarden terecht. Hij was alleen en zijn
dochter mocht niet meer bij hem wonen omdat zijn huis
erg vies was. Voor sommigen waren de eerste luchten in
het huis erg heftig. Toch zijn we zes uren hard aan de slag
gegaan om zijn huis schoon te maken. Drie in de keuken,
drie in de woonkamer en vier op de bovenverdieping. 
Na vele ritten naar de vuilstort, vijf uren lang afwassen en
alles te hebben schoongemaakt en opgeruimd, was het
weer een leefbaar en schoon huis. We hebben niet alleen
iets voor een ander betekend, maar zijn ons er ook bewust
van geworden dat armoede in Nederland dit gezicht heeft.
We hebben elkaar als groep beter leren kennen door deze
dag. 

Nieuwjaarsborrel
Niet alleen de groep van World Servants leert elkaar beter
kennen. Ook de tieners van De Fontein ondernemen van
alles samen. Op 19 december was ereen gezellige avond
waarop we hebben geschaatst, samen gegeten en film ge-

keken. Op 10 januari werd er een nieuwjaarsborrel in 4-14
gehouden. Na de dienst werden alle gemeenteleden uit-
genodigd een (alcoholvrije) borrel te drinken in 4-14 waar-
bij er werd teruggekeken op afgelopen jaar en vooruit ge-
blikt op het komende jaar. 

Meidenmiddag
Zaterdag 12 december was er een meidenmiddag in 4-14.
Christina Dekker, Kirsten Muller, Anke Hoekstra en Karina
van der Wal hielden voor de tienermeiden van de Fontein
een gezellige middag. Niet altijd die drukke jongens uit de
kerk aan je hoofd, maar even typische meidendingen
doen. Zo lakten de nagels en scrubden handen. Ondertus-
sen leerden de zeven meiden die aanwezig waren elkaar
beter kennen. 
Het is de bedoeling dat drie of vier keer per jaar een mei-
denmiddag, onder de naam Girlz Only, wordt georgani-
seerd en dat ze door middel van activiteiten, vragen en
een spel de diepte in gaan over onderwerpen als geloof,
liefde en uiterlijk. De volgende twee middagen worden ge-
houden op 12 maart en 21 mei. 

Karina van der Wal

Agenda activiteiten jongeren

- 20 februari:           Themadag World Servants 
                                     (Vrijwilligersdag Stichting Present 
                                     Leeuwarden)
- 21 februari:           Tienerdienst
- 6 maart:                 Tienerdienst
- 12 maart:               Girlz only
- 13 maart:               Jongerendienst
- 20 maart:               Tienerdienst
- 26 maart:              Paasactiviteit
- 3 april:                     Tienerdienst
- 17 april:                   Tienerdienst
- 30 april - 1 mei:   Voorbereidingsweekend 
                                     World Servants
- 8 mei:                      Tienerdienst
- 21 mei:                   Girlz only
- 22 mei:                   Tienerdienst
- 29 mei:                   Jongerendienst
- 2 en 3 juli:              Kamp
- 10 juli:                     Tienerdienst
- 17 juli:                      Uitzwaaidienst World Servants
                                     groep
- 23 juli:                     Vertrek World Servantsgroep
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DE FONTEIN

 

Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in 
De Fontein

14 febr.       Ds. J.G. Kemperman

21 febr.        Ds. Alfons van Vliet
                      en tienerdienst

28 febr.       Ds. J.G. Kemperman

6 maart       Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
                      en tienerdienst

9 maart       Ds. J.G. Kemperman, 19.30 uur
                      Biddag

13 maart     Ds. Alfons van Vliet
                      Jongerendienst

20 maart    Ds. J.G. Kemperman
                      en tienerdienst

24 maart    Ds. Alfons van Vliet, 19.30 uur
                      Witte Donderdag

25 maart     Ds. J.G. Kemperman, 19.30 uur
                      Goede Vrijdag

26 maart    Ds. Alfons van Vliet, 19.30 uur
                      Stille Zaterdag

27 maart     Ds. Alfons van Vliet. 
                      Pasen

3 april          Ds. J.G. Kemperman
                      en tienerdienst

10 april        Ds. J.G. Kemperman

17 april        Ds. Alfons van Vliet
                      en tienerdienst

24 april        Mevr. N. Berntsen
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