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Van de redactie

Er staan heel veel oproepen, kleine mededelingen en verzoeken in deze
editie van het magazine van De Fontein. Er gebeurt nu eenmaal veel en
er zijn altijd weer mensen nodig. Neem bijvoorbeeld de taakgroepen die
mensen kunnen gebruiken en de kerkenraad die op zoek is naar ambtsdragers. Er komt nog een tienerweekend aan, het project ’50 dagen op
weg met God’ is in volle gang, en zo gebeurt er nog veel meer.
Ook wordt uw mening gevraagd over de muziek die in de kerk te horen
is. De muziekcommissie is bezig met een beleidsplan en dan is het
goed te weten hoe de gemeente daarover denkt.

De verdieping blijft niet achterwege, getuige een artikel van Wobbe
de Vries over de joodse opvatting over het scheppingsverhaal.
Veel leesplezier gewenst!
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MEDITATIE
In mijn eerste boek, Theoﬁlus, heb ik de daden en het
onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot
aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen,
nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had
uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn
lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat
hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden
verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk
van God.
Handelingen 1:1-3

We bevinden ons in de periode tussen Pasen en Hemelvaart. Voor de discipelen was dat een onvoorstelbaar
prachtige tijd: ze waren weer samen met Jezus en wat
een ongelooﬂijke vreugde hadden ze iedere dag! Het
was écht: Jezus was in levende lijve bij hen!
In deze 40 dagen heeft Jezus nog heel veel met ze besproken en dat ging volgens Lucas vooral over het koninkrijk van God. Dat was niet nieuw, want eigenlijk
draaide ook in de drie jaren daarvóór alles in Jezus’ prediking om datzelfde Koninkrijk (ook wel ‘koninkrijk der
hemelen’ genoemd).
Al helemaal aan het begin van Jezus’ openbare leven
bleek al hoe centraal dit begrip voor Hem was (Matt. 4:
17 en 23). Het was dan ook niet meer dan logisch dat Hij
ook Zijn discipelen van het begin af aan opdroeg om
juist dáárover te spreken met mensen (Matth. 10: 7).
Het Koninkrijk van God.
Ook nú, 2000 jaar later, behoort dat nog steeds hét centrale thema te zijn in verkondiging, prediking, en binnen
de kerk. En deze tijd - tussen Pasen en Hemelvaart - is
een prima tijd om daar bij stil te staan, net als Jezus deed
met Zijn vrienden toen.
Maar het centrale thema in het Evangelie is toch de
liefde? De liefde van God voor ons mensen en de liefde
van ons voor Hem en voor elkaar ? Nee - en iemand zei
het eens heel treﬀend – ‘de liefde staat niet centraal in
het Evangelie en in het Koninkrijk van God, maar is wel
de drijvende kracht ervan’.

koninkrijk al op aarde aanwezig. En waar dat Koninkrijk
aanwezig is, daar gebeuren wonderen, worden mensen
bevrijd, genezen. Daar vindt verzoening plaats tussen
mensen, zwijgen wapens, worden vluchtelingen liefdevol opgenomen, gaat barmhartigheid vóór economisch
gewin, vallen muren tussen mensen weg, openen mensen hun hart voor God en gaan Hem dienen, gaan recht
en gerechtigheid het voor het zeggen krijgen.
Het is dus niet meer dan logisch dat Jezus het juist in die
laatste weken vóór Zijn hemelvaart over al deze zaken
heeft gehad, want het gaat daar over het volle leven, in
al zijn breedte, hoogte en diepte.
Ja, liefde is de drijvende kracht waaruit we leven mogen
en kunnen, en ja: het grote gebod is ‘God liefhebben en
onze naasten als onszelf’, maar dat kan zo heerlijk theoretisch blijven of vrijblijvend. Het kan een prachtige geloofswaarheid zijn die we belijden.
Waardevolle tijd
Gods grote verlangen is echter niet dat we allerlei geloofswaarheden be-amen of belijden, maar dat we er
voluit aan meewerken dat Zijn Koninkrijk zich op meer
en meer plekken kan vestigen op onze aarde, dat duizendvoudig het rijk van de duisternis afgebroken wordt.
En dat Jezus door steeds meer mensen als Koning aanbeden, vereerd, gediend en gehoorzaamd wordt.
Dáárvoor krijgen we van Hem ook zoveel regels, richtlijnen, geboden en dergelijke mee. En niet te vergeten
zijn Geest die ons voortdurend daartoe aanstuurt en
leidt en ons duidelijk maakt wat nodig is om dat Koninkrijk overal te laten komen.
Wat een waardevolle tijd, deze weken, een tijd om ons
toe te wijden aan Gods Koninkrijk, misschien wel weer
een nieuwe start te maken, samen met onze opgestane
Heer.
Gezegende weken toegebeden!
Ds. Alfons van Vliet

Komend vrederijk
Maar is dat koninkrijk niet iets wat nog kómen moet,
ooit? Zoals we daar bijvoorbeeld over lezen in Jesaja 2
waar het gaat over het komend vrederijk, waarin geen
enkel volk meer tegen een ander volk het zwaard zal opheﬀen? Nee, tekent dezelfde Lucas op uit Jezus’ mond
(Lucas 17: 21): ‘Het Koninkrijk is bij U!’ En elders horen
we Jezus zeggen (Matth. 11:12): ‘Het koninkrijk breekt
zich baan!’
En zo is het ook: overal waar het Evangelie vaste voet
aan de grond krijgt, overal waar Jezus het voor het zeggen krijgt, in mensenlevens, kerken en gemeenten, in
dorpen en steden, in landen, in allerlei situaties ís Gods
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Diaconie

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.
24 april: PKN / Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd: Zingen in je eigen taal
Kerk in Actie ondersteunt in Nederland
en wereldwijd organisaties die kerkmuziek ontwikkelen voor diverse doel- of
taalgroepen. Bijvoorbeeld het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan, waar christelijke liederen in diverse
lokale talen ontwikkeld worden. Zo kunnen mensen in heel Pakistan God lofzingen op bekende melodieën in een taal
die hen raakt.
1 mei: Nederlands Bijbel Genootschap
Van de Bijbel in Gewone Taal tot een
nieuwe Bijbelvertaling voor Burkina
Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Het Nederlands
Bijbelgenootschap brengt de Bijbel
dichtbij, al 200 jaar. Zo kunnen mensen
in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Ook
voor volgende generaties, in andere
talen en in nieuwe vormen.
5 mei Hemelvaartsdag:
Diaconaal werk

8 mei:
Kerkenwerk in eigen gemeente

15 mei: Kerk in Actie / Zending:
Meer jongeren in Rwandese Kerk
In de Presbyteriaanse kerk in Rwanda,
partner van Kerk in Actie, zijn jongeren
volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen
mee met een muziekgroep. Hierdoor
raken de jongeren meer betrokken bij
de kerk. Ook biedt de kerk hen kansen
door hen te stimuleren om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten.

DE 4
FON-

22 mei: Expect / Studentenpastoraat
Het Studentenpastoraat Leeuwarden is
verbonden aan een aantal plaatselijke
kerken. Expect komt hieruit voort. De
Bijbel en het christelijk geloof zijn een
bron van inspiratie. Ook degenen die
niet kerkelijk of gelovig kunnen zich als
deelnemer thuis voelen bij de activiteiten van Expect.

4

TEIN 058 • DECEMBER 2014
DE FONTEIN 058 • APRIL2016

29 mei: ZWO project Geloven in Verzoening
Steun het werk van ds. Inge Landman in
Colombia.

5 juni: Kerk in Actie Werelddiaconaat:
Hulp aan slachtoﬀers seksueel geweld
In Guatemala wordt ieder uur een meisje
slachtoﬀer van seksueel geweld. De
meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio, partner van Kerk in Actie, wil dit geweld een halt toe roepen. De organisatie
biedt slachtoﬀers psychologische en juridische hulp en helpt hen met onderwijs
om een zelfstandig bestaan opp te bouwen. Ook ondersteunt Refugio de politie
en lokale overheden om slachtoﬀers
goed op te vangen, te begeleiden of
door te verwijzen.

26 juni ZWO project Geloven in Verzoening
Steun het werk van ds. Inge Landman in
Colombia.

3 juli: JOP Jeugdwerk: Vadergesprekken over geloofsopvoeding
JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ondersteunt ouders en kerken met het doorgeven van het geloof
aan een nieuwe generatie. Vaders blijken op een andere manier bezig te zijn
met geloofsopvoeding dan moeders.
JOP ondersteunt en organiseert vaderinitiatieven in het hele land. Vaders en
kinderen gaan samen naar het bos en
ontdekken daar de waarde van geloven
door creatieve opdrachten, gespreksvragen en uitdagende opdrachten. JOP
wil het aantal vaderinitiatieven uitbreiden.

12 juni: Vakantiewerk Roosevelthuis
Ieder jaar genieten zieke mensen en
mensen met een beperking van een vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar is
dit vakantiecentrum sterk verouderd en
wordt het vernieuwd.
De collecte is ook beOpbrengsten collecten jan. – mrt. 2016
stemd om de kosten
31-jan Diaconie en kerk
voor de gasten bePKN/Missionair werk
taalbaar te houden.
7-feb Diaconie en kerk
KIA/werelddiaconaat
19 juni: Missionair
14-feb Diaconie en kerk
werk in eigen geZWO project
meente
21-feb Diaconie en kerk
De kern van missioKIA/voorjaarszending
nair werk gaat over
28-feb Diaconie en kerk
‘het delen van het
KIA/Binnenlands diaconaat
Evangelie met mensen die daar niet van
6-mrt Diaconie en kerk
weten of ervan verKIA/noodhulp
vreemd zijn’. Dat kan
Syrische vluchtelingen
op verschillende ma9-mrt Voedselbank (biddag)
nieren. Stadsbreed is
10-mrt Syrische vluchtelingen
de missionaire taak(Nieuwe Hoek)
groep Kerk in de Stad
13-mrt Diaconie en kerk
actief. In onze wijk
Jeugdwerk eigen gemeente
zijn er contacten met
20-mrt Diaconie en kerk
het wijkpanel, Palet
ZWO project
en de Groene Apo24-mrt Leprazending
theek en worden Sing
25-mrt Leprazending
Ins gehouden.
27-mrt Diaconie en kerk
Paascollecte JOP
Spaardoosjes KIA

€ 189,14
€ 174,33
€ 164,75
€ 156,02
€ 156,13
€ 192,15
€ 161,70
€ 168,08
€ 179,16
€ 182,75
€ 147,01

€ 287,61
€ 204,60

€ 59,30
€ 198,09
€ 196,22
€ 199,46
€ 211,06
€ 55,25
€ 232,65
€ 221,04
€ 232,17
€ 362,41
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Arjen Bakker gaat

Wie kent hem niet: Arjen Bakker, schrijver en schrapper. Jarenlang verzorgde
hij brieven van De Fontein, teksten voor
de website, op de zondagsbrief, in het
magazine en op ﬂyers en posters. Met
een scherp oog corrigeerde hij de
schrijfsels van de andere taakgroepleden die in hun enthousiasme wel eens
een tittel of jota vergaten. Tot op de
komma nauwkeurig, scherp op de inhoud, zette hij de puntjes op de i.
Maar Arjen, Alja en kroost gaan verhuizen, en ze blijven niet in Leeuwarden
wonen maar hebben een huis gevonden in Menaldum. Het was de taakgroep Communicatie een groot genoegen Arjen in haar midden te hebben.
We zullen je missen!

Karina van der Wal komt

Maar gelukkig staat er altijd weer vers
talent te trappelen langs de zijlijn! En
vanaf nu loopt ze met ons mee. Een
warm welkom daarom voor Karina van
der Wal. Door de week weliswaar op afstand in Bennekom waar ze woont vanwege haar studie Journalistiek in Ede,
maar waar hebben we anders internet
voor.
Karina gaat zich niet beperken tot alleen de jeugdpagina in het magazine.
Er is zoveel te doen dat ze bijna fulltime
aan het werk kan. Van harte welkom,
Karina!

Reilen en zeilen

Tienerweekend 2016

De laatste keer dat de tieners van de
Fontein een weekend met elkaar weg
zijn geweest ligt al weer even achter
ons. In 2014 waren we een weekend op
uitnodiging in Zeist bij het blindeninstituut Bartiméus. Dat was voor velen van
ons een bijzondere ervaring. De activiteitencommissie, met Foeke Henk
Bijma, Cor Herder, Peter de Vries en Jan
Meijering vond het dan ook hoog tijd
om een mooi weekend weg te organiseren!
Nu we de locatie vast hebben gelegd is
het tijd om het weekend verder in te
vullen. We zijn nu samen met anderen
aan het nadenken over de activiteiten.
Ook zijn we links en rechts mensen aan
het benaderen of ze mee willen als begeleiding.
We hopen er met elkaar een mooi
weekend van te maken met allerlei activiteiten: spel, sport, een stukje geloofsverdieping, iets creatiefs en natuurlijk samen met andere tieners een
superleuk en gezellig weekend!
Ben je als enthousiast geworden? Binnenkort volgt meer info en natuurlijk
een persoonlijke uitnodiging.

FAQ:

Voor wie is dit weekend bedoeld?
Voor alle tieners van De Fontein
vanaf groep 8.
Wat kost het?
€ 10,00 per persoon.

Wanneer?
Zaterdag 2 tot en met zondag 3 juli.
Waar?
Steenwijk (scoutingterrein Johan van
den Kornputgroep). Op de website
van de scouting is meer info over het
terrein en de omgeving te vinden:
www.jovadeko.nl/
Wil je meer informatie?
Foeke Henk Bijma, Cor Herder, Jan
Meijering of Peter de Vries beantwoorden graag je vragen.

Project '50 dagen op weg met God'.

Na Pasen is het project '50 dagen op weg met God' begonnen. Dit project loopt tot Pinksteren. Gemeenteleden konden een boekje kopen om
mee te kunnen doen in dit project over 'bidden in het "Koninkrijk'. We
laten ons gebed leiden door het Onze Vader. We verlangen ernaar om
dichter bij het Vaderhart te leven door het gebed te leren bidden dat
Jezus ons leerde.
In deze periode van 50 dagen hebben we ds. Alfons van Vliet bereid gevonden in een kerkdienst hier extra aandacht aan te besteden. Hij zal in
zijn preek op 17 april a.s. stilstaan bij het onderwerp 'bidden in het Koninkrijk'. Na deze dienst en na een kop koﬃe willen we de gemeenteleden de mogelijkheid bieden om hierover door te praten. Wellicht zijn er
ook vragen gerezen naar aanleiding van de stukjes die dagelijks in het
boekje te lezen zijn.
De taakgroep Vorming & Toerusting wil u hier van harte voor uitnodigen.

DE FONTEIN 058 • APRIL 2016
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Een joodse opvatting over het scheppingsverhaal
Het scheppingsverhaal is geen wetenschappelijk betoog, het laat zien
dat God de Schepper is van al wat leeft.
In de tijd van Abraham circuleerden er
in de toenmalige wereld al diverse
scheppingsverhalen. Eén kennen we
daarbij vooral, namelijk het Gilgamesj
Epos. Er bestond toen bij de mensen al
een behoefte aan één of meerdere opperwezens aan wie men eer kon bewijzen.
Als het volk Israël onder leiding van
Mozes uit Egypte trekt maakt de God
van Abraham, Izak en Jacob zich via
Mozes aan het volk bekend. Hij openbaart zichzelf aan het volk en dat doet
hij onder andere door hen Zijn verhaal
van de schepping te vertellen. Hij doet
dat aan geen ander volk. Hij heeft niet
een bestaand volk genomen maar
heeft het volk Israël geschapen en uitverkoren. Aan hen wil Hij zichzelf bekend maken. Dat volk is zijn oogappel.
Wie dat volk te na komt die krijgt met
een straﬀende God te maken.
Dan komt de almachtige God met de
mededeling in zijn scheppingsverhaal
aan Mozes dat Hij, wiens Naam betekent `Ik ben`, dat Hij de tijdloze God is,
de Schepper van al wat is en wat leeft.
In zes dagen heeft hij zijn schepping
voltooid. Andere scheppingsverhalen
doen er niet toe.

Beeld
Het is geen wetenschappelijk verhaal
maar het is het beeld van de schepping
dat God ons wil vertellen. Die zes dagen
hebben in de joodse cultuur ook geen
naam. Het is gewoon de eerste tpt en
met de zesde dag. Alleen de zevende
dag krijgt een naam, de Sjabbath.
Het is een dag die door God wordt geheiligd. Die dag moet je apart zetten.
Op die dag moet je rusten zoals God dat
heeft gedaan na zijn scheppingswerk.
Die dag moet je besteden aan het eren
van God die jouw Schepper is en jouw
Verlosser, in Christus Jezus, maar dat
wisten de mensen toen nog niet.
Die dag is het eerste opvallande element die de joodse cultuur anders
maakt dan alle andere culturen tot op
vandaag. De viering van de Sjabbath is
een verplichting opgenomen in de Tien
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Geboden die het volk Israël meekrijgt
aan het begin van zijn reis door de
woestijn, en die voor Israël geldt tot op
de dag van vandaag.
Levensadem
Het tweede element in het verhaal is
dat God de heeft mens geschapen uit
stof en hem de levensadem in de neus
geblazen tot een levend wezen naar
Gods beeld en gelijkenis.
Misschien vraagt u zich af in welk opzicht wij dan wel niet op God gelijken.
Eén ding is helder, met deze mededeling wil God aan ons duidelijk maken
dat Hij onze Vader is. Deze Vader wil
dat Zijn Volk , zijn kinderen, doen wat
Hij van hen verlangd, namelijk Hem liefhebben en ook de naaste liefhebben als
zichzelf. En handelen in gerechtigheid
en oprechtheid en het tonen van barmhartigheid, en denken aan de weduwen, wezen en de armen. Dan zal Hij
hen zegenen .
Het derde element is dat God Adam opdraagt om zijn schepping te beheren.
Het begint ermee dat hij alle levende
wezens een naam mag geven. In feite

heeft God de mens opgedragen om Zijn
schepping als een goed rentmeester te
onderhouden en te verzorgen. Hoewel
de mens ongehoorzaam is geworden
aan God is deze opdracht ook nadien
nog steeds van kracht.
Het vierde belangrijke element in Gods
scheppingsverhaal is dat de mens, die
volmaakt is geschapen, aan God ongehoorzaam is geworden. Van toen af
ging het zowel met de mens als met de
hele schepping totaal mis. De schepping werd een gebroken wereld waarin
zonde, ziekte, gebrek, haat , geweld,
oorlog enz. gingen heersen. De mens
moet werken in het zweet zijns aanschijns.
Het vijfde element is dat de almachtige
God zich gelukkig voor ons ook bekend
maakt als Verlosser. Immers kondigt Hij
aan dat de Satan weliswaar de mens de
hiel zal vermorzelen, maar dat de mens
Satan de kop zal vermorzelen.
Het volks Israël krijgt deze heilsboodschap mee. Wij weten nu dat uit het
joodse volk de Zoon van God als mens
geboren wordt die Satan de kop al
reeds heeft vermorzeld. Dat mag van
ons blije mensen maken.
Wobbe de Vries
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Nieuws van de kerkenraad
Taakgroepleden, ouderlingen,
diakenen en voorzitter
Het duurt nog een tijd maar toch vraagt
de kerkenraad er vast aandacht voor: in
september vertrekken er een ouderling,
een ouderling-kerkrentmeester en een
diaken: Yttje de Boer vertrekt na 12 jaar
trouwe dienst als ouderling, Annet Visser
na een even lange periode als ouderlingkerkrentmeester.
De diakenen krijgen er graag twee collega’s bij en ze zijn ook op zoek nhaar een
scriba van het college van diakenen. Ook
diaconale werkers zijn van harte welkom!
Dan is er nog de vacature van voorzitter.
De kerkenraad kijkt uit naar een voorzitter en een vicevoorzitter, dan kunnen de
taken verdeeld worden naar gelang de
capaciteiten.
De kerkenraad roept u daarom op
namen in te leveren van mensen van wie
u denkt dat ze geschikt zijn als diaken,
ouderling of voorzitter. Het is mooi als u
kunt vermelden waarom u dat vindt.
De namen kunt u sturen naar
scriba@defontein058.nl, of sturen naar
Emmakade 112, 8933AW, Leeuwarden.
Vergaderen hoeft overigens geen hobby
te zijn van de nieuwe ambtsdragers. De
kleine kerkenraad vergadert tien keer
per jaar, de grote maar drie keer per jaar,
en daarnaast kan er nog wat overleg
plaatsvinden. Het is dus niet zo dat ouderlingen en diakenen wekelijks tot laat
in de avond in een zaaltje bijeenkomen
en uitgeput weer vertrekken. Daarnaast
is de sfeer goed.
Het belangrijkste is echter dat iedereen
werkzaam kan zijn op die terreinen die
hem of haar het beste liggen zodat iedereen gavengericht kan werken.

Taakgroepen

Veel taakgroepen kunnen ook extra
leden gebruiken. De taakgroep Vorming
& Toerusting bijvoorbeeld. Willem Dijkstra voorziet u graag van informatie.
De taakgroep Jeugd & Jongeren is op
zoek naar mensen die willen meedenken
en naar mensen die graag de handen uit
de mouwen steken. Ruben Muller vertelt
er meer over.
De taakgroep Ouderen ten slotte is op
zoek naar bezoekdames. Daarvoor is

Reinouw Jellema het goede adres.
Als u mensen kent die de gaven hebben
om in die taakgroepen te werken, laat
het weten aan de betreﬀende taakgroepleden!

naar uitgaat met een mail naar
scriba@defontein058.nl, maar u kunt
ook de leden van de muziekcommissie
even aanschieten.

Muziek in de kerk

De muziek is prima geregeld in De Fontein, we hebben organisten, pianisten, er
zingt af en toe een koor en eens per
maand speelt Impuls. Maar dat wil niet
zeggen dat alles nu wel in orde is rond de
kerkmuziek.
De muziekcommissie (Henk Douma,
Gerrit Krikke en Romana Bremer) zijn
met de Algemene Kerkenraad om tafel
gegaan voor overleg over de kerkmusici.
Er is namelijk budget voor kerkmuziek (u
herinnert zich misschien de benoeming
van een cantor-organist, die vorig jaar
niet doorging).
Maar voor er spijkers met koppen worden geslagen, wil de commissie eerst
graag weten wat de voorkeuren van de
gemeente zijn voor de muziek. Het kan
zijn dat u graag wilt dat Impuls de begeleiding doet, of dat u de voorkeur geeft
aan veel orgelmuziek, of dat u zingt
onder liever pianobegeleiding.
De commissie kan uw inbreng gebruiken
voor het opstellen van een beleidsplan
voor de kerkmuziek in De Fontein.
U kunt laten weten waar uw voorkeur

Pastoraat

Vanaf 1 mei werkt ds. Alfons van Vliet
voor 50% in De Fontein, in plaats van
de 75% daarvoor.
Afgesproken is dat ds. Kemperman de
volgende wijken overneemt voor wat
betreft het pastoraat:
Wijk 7:
Vogel- en Muziekbuurt
8916 AA - HJ

Wijk 9:
Transvaalwijk / Rengerspark
8917 AM - BA / HH
DE FONTEIN 058 • APRIL 2016
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Zorgeloos op vakantie

KerkenPresentDag 4 juni

Zorgeloos vakantie vieren: dat is wat het Vakantiebureau.nl
van de Protestantse Kerk haar vakantiegasten kan bieden.
Jaarlijks worden meer dan 2600 gasten verwelkomd, ouderen
maar ook mensen die niet (meer) zo eenvoudig zelfstandig op
vakantie kunnen omdat ze in het dagelijks leven extra zorg of
begeleiding nodig hebben. Er zijn de volgende mogelijkheden:
- Vakanties voor senioren en senioren met lichte zorg.
- Vakanties voor senioren met zorg.
- Vakantie voor mantelzorgers en thuiswonende partners
met dementie.
- Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke
beperking.
- Vakanties voor mensen met een visuele beperking.
- Vakanties voor mensen tot 65 jaar met zorg.

Op zaterdag 4 juni willen de gezamenlijke Leeuwarder kerken
en gemeenten laten zien dat ze hun stadgenoten graag helpen. Daarom is er dan de eerste KerkenPresentDag. Ook de
Fonteingemeente doet hieraan mee!
Houd deze datum alvast vrij in je agenda om met christenen
uit allerlei kerken in groepen op verschillende manieren anderen te helpen. Na aﬂoop is er een gezamenlijk slot.
Weet u nu al dat u mee wilt gaan doen op deze dag, dan kunt
u zich vast aanmelden bij ds. Alfons van Vliet (tel 058-8446765
of 06-36152438, of via de mail: vanvlietalfons@gmail.com).
Natuurlijk mag u zich ook als kring of groep opgeven om die
dag een klus te doen, bijvoorbeeld in het kader van teambuilding. Voor meer informatie: houd de website van St. Present
in de gaten: www.presentleeuwarden.nl.

Er staan 1400 vrijwilligers 24 uur per dag klaar om de gasten
een ﬁjne vakantie te bezorgen en zonodig te verzorgen of te
begeleiden.
Er is veel aandacht voor mantelzorgers. Vrijwilligers bieden
een luisterend oor en nemen, indien gewenst, de zorg voor de
partner over zodat de mantelzorger zonder zorgen vakantie
kan vieren.
Het Vakantiebureau is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vooral gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden
zijn heel erg welkom!

Eenoudergezinnen
Ook worden er in de zomerperiode vakanties voor eenoudergezinnen georganiseerd. Terwijl de kinderen zich vermaken
tijdens de activiteiten heeft de ouder tijd voor zichzelf.
De vakanties zijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in De Glind,
een dorpje in de buurt van Amersfoort. Op het terrein zijn diverse speeltoestellen. Er is een eetzaal, recreatieruimte en een
ruime tuin. De tweepersoonskamers zijn eenvoudig ingericht.
Voor kinderen van 6 t/m 14 jaar en hun ouders is er de mogelijkheid om te kamperen bij de boer. Boerderij Ruimzicht ligt
in het buurtschap Halle-Heide in de Achterhoek.
Voor kinderen van 6 t/m 16 jaar kunt u samen met uw kinderen
een week lang verblijven in in Kampeercentrum Hulshorst
vlakbij Harderwijk. Er wordt gekampeerd in een aangepaste
tent.
Met ingang van dit jaar is er door samenwerking met RCN Vakantieparken de mogelijkheid voor 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan te bieden.

Voor alle vragen over aanmelding als vrijwilliger of aanmelding voor een vakantie kunt u terecht bij de taakgroep Diaconie: Riekje Steen.
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Waar parkeer ik de auto?
Veel mensen komen met de ﬁets naar de kerk maar niet iedereen, en zeker niet als het regent. Parkeren is echter al
gauw een probleem rond De Fontein. En het laatste wat we
willen is de mensen die rond ons kerkgebouw wonen ergeren
omdat er auto’s staan waar dat niet de bedoeling is.
Dat kan onbedoeld toch gebeuren. Er lijkt namelijk parkeerruimte bijgekomen te zijn. Het gebouw waar eerst daklozenopvang De Terp was gevestigd is nu verbouwd tot huisvesting
voor studenten met de naam Wind Mill Campus. Er wonen al
60 personen in het complex. En er zijn parkeerplaatsen aangelegd…
Maar helaas, de parkeerplaatsen die zijn aangelegd aan de
Oldegalileën zijn uitsluitend bedoeld voor bewoners van de
Campus, alle dagen van de week, dus ook op zondag.
Er mogen daarom ook geen auto’s langs de stoeprand worden geplaatst waar de parkeerplaatsen zich bevinden. Die
moeten namelijk vrij toegankelijk zijn voor de bewoners van
de Wind Mill Campus.
Als iedereen rekening houdt met deze verzoeken dan veroorzaken we geen overlast voor de buurtbewoners.
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De koﬃeschenksters van De Fontein
Als zij er niet waren, kregen wij na afloop van de dienst geen koﬃe of thee
met koek. Twee en twintig dames en
een heer zorgen er bij toerbeurt in
groepjes van vijf voor dat de koﬃe en
thee weer voor ons klaar staat. Dat
heeft heel wat voeten in de aarde.

Vóór de kerkdienst moeten de beide
ketels van het koﬃeapparaat gevuld
worden. Vlak voor de aanvang van de
dienst wordt de ene ketel ingeschakeld.
Tijdens de collecte verlaat het groepje
van vijf de dienst om zo snel mogelijk

de tweede ketel in te schakelen en de
kleine dienbladen met koﬃemelk,
roerstokjes en suiker op de tafels klaar
te zetten. Dertien dienbladen met
koek en een aantal gevulde koﬃekannen worden over de tafels verdeeld en
voor de jongeren staat de limonade
met iets lekkers
klaar. Zo nodig
wordt er extra
koﬃe gezet in
twee kleine kofﬁezetapparaten.
Voor persoonlijke
bediening gaan
de dames met de
kan langs de tafels.
Na het koﬃedrinken als de
meeste gasten
naar huis gaan,
worden de kopjes
weer opgehaald,
de houders
schoongemaakt
en opgeborgen,
de plastic bekertjes verdwijnen in de
vuilnisbak. De beide ketels worden
goed doorgespoeld met ketels water
en vervolgens uitgeschakeld. De tafels
krijgen een schoonmaakbeurt onder
toeziend oog van de plakkers.
Volgens de handleiding gaat er per

Wie zijn eigenlijk die twee en twintig
dames en die ene heer?
Dat zijn:

Sita Adema, Ina Arts, Reiny Bloembergen, Yttje de Boer, Aafke

Boomsma, Antje van der Bijl, Sita

van Dijk, Geeske Hoekstra, Minke

Jansen, Tine de Jong, Janny Korte,

Suze Lof, Margreet Mollema, Matty
Roerdink, Riekje Steen, Pietsje

Talsma, Gretha van der Veen, Griet
Veninga, Annet Visser, Cora Visser,
Hanny Wielinga, Akke Wijnsma en
Esra Korte.

liter één schep koﬃe in de koﬃeﬁlter,
dus ‘tien liter, tien scheppen’.
Omdat de koﬃe niet gratis is, wordt
aan iedereen vijf en twintig cent per
kop gevraagd, meer mag ook. De centenbakjes staan op de tafels en de bar!
Als alles weer opgeruimd en schoon is,
gaan de dames ook naar huis, doet de
koster het licht uit, schakelt het alarm
van de kerk in en draait de deur op
slot.

Maarten Kuitert
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Verjaardagen & jubilea

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

Mei
1 mei
7 mei
9 mei
11 mei
11 mei
12 mei
16 mei
22 mei
26 mei
30 mei
Juni
2 jun
5 jun
6 jun
8 jun
9 jun
9 jun
13 jun
19 jun
19 jun
21 jun
21jun
24 jun
27 jun
29 jun
30 jun
Juli
6 jul.
10 jul.
14 jul.
14 jul.
22 jul.
28 jul

Dhr. W. van Kammen
Dhr. D. Westerhuis
Mevr. F. Staal-Boersma
Mevr. IJ. Reitsma-Terpstra
Dhr. J. Stampel
Mevr. J. Lodema-Haitsma
Dhr. J.H. Berger
Dhr. S. Andringa
Mevr. J.C. ter Steege-Kempen
Mevr. B. Schuurman-Noteboom

Swammerdamstraat 61
Plataanstraat 5
Catharinahof 14
Reinder Buysingweg 26
Johanneswald 1, Feanwalden
Pieter Sipmawei 290
Begoniastraat 10
Piskhoarnedyk 1 a Wirdum
Goudenregenstraat 25
Dirk Zeperweg 2

Dhr. H. Snijders
Dhr.R.A.H. Hoekstra
Mevr. A. Tilma-Vos
Mevr. G. Siergersma
Mevr. K. Hoogeveen
Mevr. E. Zandberg-Storm

Canadezenlaan 496
Dr. Bearda Bakkersstr. 3
Robert kochstraat 25
Hoekstersingel 33
Berkenstraat 11
Borniastraat 32

Mevr. B. Fahner - Paassen
Bieruma Oostingweg 87
Mevr. T. van der Meulen-van der HaagTramstraat 1 n
Dhr. G.R. Fokkema
Achter de Hoven 109
Mevr. A. Zwiering-Janssens
Eestraat 15
Mevr. I.M Postmus-Winia
Goudenregenstraat 67
Mevr. T. Postma-van der Weide
Hoeksterpad 16
Mevr. M.A. Mulder
Dragoonsplein 229
Dhr. W. Visser
Honingboomstraat 2
Mevr. H. Schaafsma-Hartsema
Hoeksterpad 16
Mevr. C.A. Visser-Meerburg
Auke Stellingwerfstr. 3
Mevr. F. van der Veer-Smeding
Auke Stellingwerfstr. 43
Dhr. D. Vissia
Azaleastraat 79
Mevr. F. Douma-Weijma
Hoeksterpad 16
Mevr. J. Wiersma-Haijma
Nieuwekade 44
Dhr. P. van den Boogaard
Diny Sprockstraat 54

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar
Mei
20 mei
Britte Dieuwke Siemonsma
21 mei
Eva Meijering
27 mei
Gijs Bijker
Juni
9 juni
Stefan Anne Tadema
15 jun
Esther Grietje de Graaf
17 juni
Tymen Jongbloed
27 jun.
Janny Elina Bosgraaf
Juli
4 jul.
Damian Harry Hendrikus Duurken
20 jul.
Ellen Aukje Herder
21jul.
Jurre Mathijs Noorlander
25 jul.
Betty Manuela van der Ley
30 jul.
Maaike Hendrika Muller
30 jul.
Margriet Tromp
Huwelijksjubilea
2 mei
55 jaar

15 mei

25 jaar

22 mei

35 jaar

30 mei

60 jaar

18 mei

26 mei

1 juli

3 juni

10

55 jaar

50 jaar

30 jaar

50 jaar
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Verzetsstraat 19
Spechtstraat 22
Westerparkstraat 17

Dobbehof 12 , Goutum
Sassingastins 56
Leeuwerikstraat 44
Berkenstraat 44

Schieringerweg 215
Elgersmastate 27
Sweelinckstraat 31
Rietveldplein 33
Camminghastraat 12
Aagje Dekenstraat 13

8921 VM
8924 CR
8911 JX
8917 DL
9269 VS
8915 EH
8922 EG
9088 BX
8922 CN
8917 AZ

97 jaar
80 jaar
92 jaar
90 jaar
96 jaar
95 jaar
70 jaar
95 jaar
92 jaar
90 jaar

8923 AC
8923 EP
8921 VW
8922 AM
8924 BW
8934 AD

70 jaar
75 jaar
75 jaar
91 jaar
80 jaar
95 jaar

8917 DG
8913 CG
8933 CK
8922 JA
8922 CP
8911 JW
8923 AJ
8924 EE
8911 JW
8921 NT
8921 NV
8922 GK
8911 JW
8911 JZ
8923 HB

93 jaar
85 jaar
93 jaar
92 jaar
70 jaar
90 jaar
70 jaar
70 jaar
92 jaar
80 jaar
97 jaar
75 jaar
92 jaar
92 jaar
75 jaar

8923 CP
8917 EJ
8913 CA

5 jaar
10 jaar
9 jaar

8924 HW
8925 BV
8916 GP
8918 DS
8921 PH
8914 AN

5 jaar
10 jaar
6 jaar
9 jaar
2 jaar
9 jaar

9084 DR
8925 JN
8916 CE
8924 BZ

4 jaar
12 jaar
3 jaar
6 jaar

Dhr. G. Ybema en Mevr. M. Ybema-Hummelman
Mr.PJ. Troelstraweg 41 b , 8916 AB Leeuwarden
Dhr. H. Visser en Mevr. A. Visser-Cnossen
Schieringerweg 123 , 8924 CW Leeuwarden
Dhr.L. Lolkema en mevr. D. Lolkema-Leistra,
Barent Fockesstraat 2 , 8921 KR Leeuwarden
Dhr. J.P.M. Weitenberg en Mevr. W. Weitenberg-de Jong
Krijn van den Helmstraat 5, 8923 CL Leeuwarden
Dhr. K. Dijkstra en Mevr. T. Dijkstra-Broersma
Elgersmastate 22 ,8925 BB Leeuwarden
Dhr. R. Boomsma en Mevr. Boomsma-van der Werf
Spanjaardslaan 166 A, 8916 AC Leeuwarden
Dhr. J.G. Kemperman en Mevr. C.M. Kemperman-de Lange
Groningerstraatweg 41 , 8922 EZ Leeuwarden
Dhr. H.T. Hooijenga en Mevr. R. Hooijenga-Kroezen
De Kei 254 , 8918 BJ Leeuwarden
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In de schijnwerpers: Alie Schootstra-Ferwerda
Van kinderverzorgster via boerin naar predikant

Waar ben je geboren en opgegroeid?
“In ben in Leiden geboren op 25 november 1931 en als baby
samen met een twee jaar oudere zus met mijn ouders naar
Utrecht verhuisd. Mijn vader was machinist op de Grote Vaart,
na zijn trouwen zocht hij werk op de vaste wal en vond dit als
machinebankwerker in Utrecht. In Utrecht ben ik opgegroeid,
ging hier naar een Christelijke Lagere School, gevolgd door de
vierjarige ULO, waarna ik een kantoorbaantje kreeg. Mijn zus
en ik hebben het diploma stenotypiste gehaald. Ik vond geen
voldoening in het kantoorwerk en wilde graag iets met kinderen
doen.”

Ben je daarin geslaagd?
“Ja, want ik werd kinderverzorgster in een kindertehuis van de
Stichting De Opbouw in Groenekan, een dorpje bij Zeist. Hier
haalde ik het diploma Kinderbescherming A en B, daarna het
diploma voor hoofdleidster en werd enkele jaren later adjunctdirectrice van dit kindertehuis, waarin ongeveer zeventig kinderen waren opgenomen. Er kwam een plaatsje vrij als directrice in het kindertehuis van dezelfde stichting in de stad
Groningen. Mijn directrice in Groenekan vond dat dit net iets
voor mij was en op haar voorspraak werd ik in 1948 directrice
van het kleinere kindertehuis ‘Gronenborgh’ met tweeëndertig
kinderen. Hier heb ik in mijn vrije tijd het diploma MO-Pedagogiek A en B gehaald, gevolgd door een eenjarige studie voor
Maatschappelijk Werker. Daarna volgde ik een vierjarige studie
voor catecheet in de Hervormde Kerk. Als kinderverzorgster en
later als directrice woonde je intern en dat wilde ik niet meer.
Bovendien wilde ik na zeven jaar wel iets anders en werd maatschappelijk werker bij een bureau voor ongehuwde moeders in
Groningen tot mijn huwelijk in 1971. In dit werk had ik meer vrijheid in woonkeuze en vond een ﬂatje in de stad Groningen.”

Wat wil je kwijt over je christelijke opvoeding?
“Mijn ouders waren meelevende leden van de Hervormde Kerk.
Moeder was iets strenger dan vader. Wij mochten door de week
wel naar dansles en op zondag bijvoorbeeld ﬁetsen, schaatsen
of een ijsje kopen.
Maar moest ik samen met mijn zus op zondag een extra dansles
hebben, dan was het tot mijn verbazing juist mijn vader die dat
niet goed vond. Moeder wilde graag dat we elke zondag naar
de kerk gingen en deden dat meestal ook, vooral naar de jeugddiensten. ’s Avonds mochten we niet te laat thuiskomen, wat
wel eens gebeurde. Dan zei mijn moeder de volgende morgen:
‘nu heb ik weer tegen jullie vader moeten liegen’. Midden in de
nacht vroeg hij onze moeder vaak: ‘zijn de meisjes al thuis? Ja,
die slapen al’. Ik heb goede herinneringen aan mijn opvoeding.
De zondagen waren geen nare dagen.”

Hoe ging het met verliefd, verloofd, getrouwd?
“Een hele poos had ik geen tijd voor jongens, altijd maar studeren en werken. Als maatschappelijk werkster woonde ik in een
ﬂatje in de stad Groningen. Mijn overbuurman heette Marra,
waar af en toe broer Jouke op bezoek kwam. Jouke was weduwnaar en boer in Dronrijp. Ontmoeting met hem tijdens die bezoekjes leidde uiteindelijk tot een huwelijk. Wij trouwden in
1971; naast een man kreeg ik er ook in één keer acht kinderen
bij. Toen werd ik boerin, maar hoefde zelf niet veel als boerin
bezig te zijn. Het spreekwoord zegt immers: ‘De man by de kei,
de frou by de brij, dat is de bêste buorkerij’. Daar hield ik mij aan.

Verzorgen van verstoten lammetjes (‘wouteren’) deed ik wel
graag.”

Wat deed je als boerin nog meer?
“Ik woonde nu in Fryslân en ben daarom snel bij Afûk Friese les
gaan volgen, waar ik eerst diploma A en B en daarna de akte
Fries heb gehaald. Hierdoor mocht ik Friese les aan volwassenen geven en later ook aan gemeenteambtenaren. Daarna ben
ik theologie gaan studeren. Eerst in Leeuwarden een theologie
opleiding op HBO-niveau met aansluitend de vervolgstudie aan
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tot doctorandus in de
theologie. In 1991 kreeg ik een beroep van de Hervormde Kerk
in Vrouwenparochie. Na bevestiging en inzegening zijn Jouke
en ik in de pastorie gaan wonen. De boerderij ging over naar
twee kinderen. In 1996 werd ik 65 jaar en ging met emeritaat,
maar bleef tot 2010 gastpredikant en preekte in diverse gemeentes, onder andere in de Pelikaankerk en De Open Hof. Na
mijn emeritaat zijn we weer in Dronrijp gaan wonen, want de
boerderij bleef aan Jouke trekken. In 2003 werd Jouke ziek, kort
daarna is hij overleden, wij waren ruim zeventien jaar getrouwd.
Twaalf jaar later ontmoette ik Albert Schootstra op een conferentie van Christenen voor Israël in Vierhouten. Na aﬂoop heeft
hij mij thuis gebracht en hoefde ik niet met de trein terug naar
Dronrijp. Na de eerste ontmoeting volgden er meer en in 2014
kwam het tot een huwelijk en zijn we in het ﬂatje van Albert aan
het Europaplein gaan wonen. Hoewel we beiden totaal niet
meer aan een huwelijk hadden gedacht, zien we toch Gods leiding in dit tot elkaar komen en hopen zo nog enige tijd samen
verder te mogen gaan.”
Wat is je houvast in het leven?
“Mijn geloof in de Drie-enige God en dat ik mijn leven aan Hem
kan overlaten. Hierin mag dus de werking van de Heilige Geest
niet vergeten worden, daar staan we wel eens te weinig bij stil.
Juist dit punt kreeg een verdieping in mijn geloofsbeleving door
mijn contacten in de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN), heb daarin veel steun ontvangen. Ook het samenzijn met Albert in geloof en gebed en het spreken hierover geeft
steun en kracht om verder te gaan.”
Maarten Kuitert
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De symboliek van het doopkleed
Sinds kort hangen er twee kleden in de
kerkzaal. De ene wordt gebruikt wanneer er iemand is geboren, de tweede
wanneer er iemand is overleden.
De kleden zijn gemaakt door Elly
Boomsma met onder andere de quilttechniek. De kleden zitten vol symboliek en wat toelichting is wel op zijn
plaats. Deze keer het doopkleed, volgende keer is het kleed voor de overledenen aan de beurt.

Schepping
Het thema van het doopkleed is ‘Ik heb
je bij je naam geroepen…’.
De schepping is verbeeld, immers, God
sprak en het was goed. De opgaande
lijn van dagen lijken op de pijpen van
het orgel. De muzieknoten symboliseren een lied en de blijdschap hierover.
De Alpha en Omega (Openbaring)
staan op het kleed afgebeeld, de Aleph
en Tav (Genesis) in gequilt. Van begin
tot eind is Hij erbij, betekent dat.
De regenboog met duif wijst naar de
redding van de schepping, de belofte
van een nieuw begin. Zoals de regenboog als belofte van trouw de aarde
omspant, zo omspant Gods trouw de
wereld. Het twijgje is teken van verzoening met de mens.
Het schip wijst deels naar de ark, die
redding van het leven bracht uit het
diepe water, de dood. Het schip is gemaakt naar een oorspronkelijk model
dat op het meer van Galilea heeft gevaren. Met Jezus aan boord, met de Kruisvlag hoog in top, mogen we ons gered
weten.
De vissers zijn bezig met hun netten. Ze
luisteren naar de roep van Jezus de netten uit te gooien op een andere manier,
en vissers van mensen te zijn. Cruciaal
zijn de sleepnetten, het materiaal om te
vissen. Onderhoud is van groot belang.
Ze moeten sterk genoeg zijn om de
vangst binnen te halen.
Op het strand de afbeelding van vijf dopelingen, volwassen of als baby in de
armen van een ouder. De vijf wereldrassen staan uitgebeeld, niemand wordt
uitgezonderd.
De druppels beelden de Drie-eenheid
uit,Vader, Zoon en Heilige Geest. Gedoopt door het Water, genoemd bij je
naam…

12
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Hierbij het Anker
van de Hoop en de
Liefde, gekerfd in
het hout. Net als het
anker zie je Jezus
niet altijd, maar
zonder Hem dobber
je weg.
De schelpen zijn
teken van onderweg
zijn, net als de jakobsschelp bij de
pelgrimage, en een
teken van geboorte
en wedergeboorte.
Wees niet bang onderweg: ‘Ik heb je bij
je naam geroepen.
Je bent van Mij!’,
staat in Jesaja 43:1.
Verspreid op het
strand en in het
water zijn de knoopjes voor de witte
doopcirkels, de cirkels van trouw,
zegen en bescherming met een witte
draad,teken van een
nieuw begin.
Voor de elke dopeling, genoemd bij de
naam
op
het
kaartje, staat een
afbeelding van een
regenboogvis. Hij
gaat met je mee het
leven in. Dat is genoeg.
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Wie zich voelt als een vis

Gelijkenissen

in het sleepnet gevangen,
wie is als het graan

dat goed is gevallen,

wie lijkt op het schaap

dat terug werd gevonden,
die heeft een schat
in zijn akker
en viert

in Zijn Geest

een uitbundig feest.

Toelichting

Het Koninkrijk der Hemelen is wezenlijk anders
dan onze belevingswereld.

Gestorven mensen hebben daar een plaats.

In verscheidene gelijkenissen heeft Jezus verschillende kanten ervan laten zien.

De discipel Johannes heeft er een visioen van gekregen, dat hij in woorden moest weergeven.

Wij mogen dit ‘nieuwe paradijs’ zien als ‘het beloofde
land’ waarnaartoe wij op reis zijn.

Op reis naar een feestelijk gebeuren.

Eet meer groente, liefst broccoli
U moet nóg meer groente eten, zegt de nieuwe Schijf van
Vijf. Maar 200 gram per dag is al een opgave, de meesten
van ons halen het niet. Een mooie oplossinng is lunchen
met soep, broccolisoep bijvoorbeeld.
Broccoli is de koningin van de groente, zo gezond en lekker. En de soep is ook nog eens heel snel klaar.
Broccoli bevat veel vezels, is rijk aan calcium en kalium, en
bevat veel vitamines zoals vitamine C, vitamine A in de
vorm van beta-caroteen, vitamine B in de vorm van foliumzuur), vitamine K en vitamine E. En zoals met de
meeste groente het geval is, zitten er maar weinig calorieën in: 20 per 100 gram.
Maar dat maken we wel weer goed met de feta en de walnoten. Je moet er wel de middag mee door kunnen.
Eet smakelijk!

Broccolisoep met feta en walnoot

Kook een struik broccoli in weinig water gaar en gebruik
ook zoveel mogelijk van de stronk (goed schillen zodat de
harde vezels eraf zijn).
Pureer de broccoli met het kookwater in de blender of met
de staafmixer.
Voeg naar smaak zout en peper toe
Strooi er voor opdienen verkruimelde feta over en geroosterde stukjes walnoot
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Van de Kindernevendienst
Wat betekent de palmpasenstok?

Vertel het maar PAASPROJECT 2016
Jezus is liefde, liefde is…
was de titel van het paasproject van dit jaar.
Op 27 maart jl. hebben we het project afgesloten met het plaatsen van het laatste
symbool, een spreekwolk. Je ziet deze
spreekwolken altijd in stripverhalen
staan. Er staat dan tekst in, omdat iemand iets zegt. Tijdens pasen vieren we
dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dit
mag je aan iedereen vertellen. Soms is
dat misschien niet zo makkelijk om te
vertellen. Wij weten ook niet alle antwoorden. Maar dat hoeft ook niet. We
gelóven het. En daar hoef je je niet voor
te schamen. Jezus houdt van ons en wij
mogen laten zien en horen dat wij van
Hem houden. Jezus is liefde. Liefde is…
vertel het maar!
Na de dienst kreeg iedereen een attentie
mee van de kinderen. Een bloembol met
een kaartje eraan met de tekst:
Jezus is liefde .... laat het groeien!

14:45 Pagina 2

p.s. We zijn natuurlijk heel benieuwd wie
Paasproject De Fontein 2016
weet wat voor soort bol het is en zien
graag uw uitleg en foto.
U kunt dit sturen naar kindernevendienst@defontein058.nl

LEESROOSTER Kindernevendienst
17 april

24 april
1 mei

5 mei

8 mei

15 mei

22 mei

29 mei
5 juni

12 juni

19 juni

26 juni
3 juli

14

Johannes 6:32-40 en 48-51
‘Ik ben het brood dat leven geeft’
Johannes 15:1-8
‘Ik ben de ware wijnstok’
Johannes 14:1-14
Jezus maakt een plaats voor ons klaar
Lucas 24:49-53
Jezus opgenomen in de hemel
Johannes 14:15-21
De Geest leert ons Jezus liefhebben
Handelingen 2
Gods Geest wordt uitgestort
Openbaring 12:1-6
Jezus’ leven op aarde samengevat
Numeri 9:15-23
Gods wolk wijst de weg
Numeri 12:1-16
Mozes’ gezag betwist
Numeri 13:1-14:10
Twaalf verkenners in Kanaän
Numeri 17:16-26
De bloeiende staf van Aäron
Numeri 21:4-9
De koperen slang
Numeri 22: 13-35
Bileam en Barak
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We beginnen natuurlijk met het kruis. Het kruis
van Jezus, waaraan hij stierf. Deze is versiert
met groen en geel. Dit zijn de kleuren van lente
en een nieuw begin. Tevens heeft de versiering
ook te maken met het feest van de intocht van
Jeruzalem.
Bovenop het kruis zit het paashaantje.
Het brood staat symbool voor het breken en
delen van het brood tijdens de laatste avondmaal. De vorm van het haantje staat symbool
voor de haan die kraaide nadat Petrus drie keer
had gezegd dat hij Jezus niet kende.
De mandarijn is het symbool voor de sponsen
vol water en wijn die Jezus kreeg van de soldaten.
De buxustakjes zijn een verwijzing naar de
palmbladeren waarover Jezus Jeruzalem binnenreeed.
Aan de slinger hangen de zilverstukken. In totaal 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
Tevens hangen er 2 x 6 paaseieren aan. Een ei
staat symbool voor nieuw leven en 2 x 6 is
twaalf staat voor de 12 apostelen van Jezus.
Tevens een hartje welke symboliseert dat Jezus
uit liefde voor ons zijn leven aan het kruis heeft
gegeven.
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JONGERENPAGINA
Vriendschap

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.” (Johannes 15:13)

Vriendschap is een van de mooiste geschenken die God de
mensen heeft gegeven. Letterlijk betekent het een nauwe
relatie hebben met iemand. Een vriend is iemand waar je
je zorgen bij kwijt kunt, die je een schouder aanbiedt als
je het even moeilijk hebt. Maar hoe vanzelfsprekend is de
term vriendschap in deze tijd? We hebben immers wel 400
‘vrienden’ op Facebook. Maar hoeveel échte vrienden heb
je eigenlijk?
Veel jongeren willen graag goede vriendschappen, maar
weten vaak niet hoe je eraan moet beginnen. Vriendschap
is namelijk niet iets wat automatisch gaat. Het kost ons
wat om een vriend te krijgen of te zijn. Vertrouwen speelt
daarin een belangrijke rol. Maar je moet ook eerlijk tegen
elkaar zijn. Durven te zeggen wat er speelt in je leven of
waar je mee zit. Zo kun je elkaar helpen.
Hechte groep
Ook in de World Servantsgroep merken we hoe belangrijk
het is om eerlijk tegenover elkaar te zijn. Je kunt iemand
helpen als er verdrietig nieuws is. Ook kun je samen blij
zijn als er positieve berichten zijn. Vriendschap is een fundament waarop gebouwd kan worden. De groep die elkaar in september nog nauwelijks kende, is nu gegroeid
naar een hechte groep. Dat is maar goed ook, want we zullen elkaar die drie weken in Haïti ook keihard nodig hebben.
Vriendschap is naar elkaar luisteren. Samen plezier
maken. Elkaar helpen als het nodig is. Lachen en huilen
met elkaar. Nieuwe avonturen beleven. Geven zonder te
nemen. Echte vriendschap gaat nooit voorbij.

zijn om elkaar via deze weg beter te leren kennen. Met de
muziek van Justin Bieber, onder de jeugd een bekende
zanger, op de achtergrond waren acht meiden fanatiek
bezig.

Op verschillende maten hout en canvas konden ze een favoriete tekst schrijven. Dit kon een Bijbeltekst zijn, maar
ook een uitspraak van bijvoorbeeld je favoriete zangeres.
Zo kwamen zinnen als ‘Darling I’m a nightmare dressed like
a daydream’ van Taylor Swift of ‘If we give a little love,
maybe we can change the world’ van Ariana Grande voorbij. Het hout en canvas versieren kon met verf, stift en versieringen. Ook maakten de meiden sleutelhangers.
Voor iedereen is vriendschap ontzettend belangrijk. Jongeren hebben elkaar nodig en kunnen elkaar daardoor
aanmoedigen in dingen. Als christenen staan we er vaak
alleen voor, want hoeveel mensen zijn er tegenwoordig
nog christelijk? Laten we daarom beginnen met het sluiten van vriendschappen. Samen kun je veel meer dan alleen.
En misschien denk je dat je die ene goede vriend nog niet
hebt. Kijk dan eerst even naar boven en besef je dat je wel
degelijk al een beste vriend hebt.

Agenda activiteiten jongeren
- 10 april:
- 30 april

Girlz Only
Niet alleen worden er vriendschappen gesloten in de
World Servantsgroep. Ook bij de tienermeiden van de kerk
is dit het geval. Afgelopen 12 maart was het weer zover;
GirlzOnly. Een middag kletsen, giechelen en creatief bezig

- 8 mei:
- 21 mei:
- 22 mei:
- 29 mei:
- 2 en 3 juli:
- 10 juli:
- 17 juli:
- 23 juli:

Karina van der Wal

Tienerdienst
t/m 1 mei: Voorbereidingsweekend
World Servants
Tienerdienst
Girlz only
Tienerdienst
Jongerendienst
Tienerkamp
Tienerdienst
Uitzwaaidienst World Servantsgroep
Vertrek World Servantsgroep
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DE FONTEIN

Kerkdiensten

Elke zondag om 9.30 uur in
De Fontein
24-april

Ds. J.G. Kemperman

01 mei
05 mei

Ds. Alfons van Vliet
Ds. J.G. Kemperman
Hemelvaartsdag
Nelleke Berntsen
Tienerdienst
Ds. J.G. Kemperman
Pinksteren
Ds. J.G. Kemperman
Ds. Alfons van Vliet
Jongerendienst

Mei

08 mei
15 mei

22 mei
29 mei

Juni

05 juni
12 juni
19 juni
26 juni

Ds. J.G. Kemperman
Ds. J.G. Kemperman
Ds. Alfons van Vliet
Ds. Alfons van Vliet

03 juli
10 juli

Ds. Alfons van Vliet
Ds. J.G. Kemperman
Tienerdienst
Ds. Alfons van Vliet
Uitzwaaidienst World Servantsgroep
Ds. G.J. van Beusekom
Ds. G.J. Heeringa

Juli

17 juli

24 juli
31 juli
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