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Van de redactie

Heel veel foto’s deze keer. Foto’s van mensen die op een GemeenteGroeiGroep zitten, van het kampeerweekend, van het afscheid van de kindernevendienst en nog meer.
En ook een oproep voor nog meer foto’s, namelijk van fonteinen die u
op de foto hebt gezet, al dan niet op vakantie in het buitenland.

Voor de liefhebber van wat pittigers staat in deze editie van het Fonteinmagazine een verslag van de debatavond tussen dr. Henk Vreekamp en ds. Alfons van Vliet over de kerk en Israël. Niet zozeer bedoeld om deﬁnitieve antwoorden te vinden, wel om te luisteren naar
elkaar.
Het interview mag natuurlijk niet ontbreken. Maarten Kuitert sprak
deze keer met Anke Hoekstra-de Roos.

Ten slotte informatie van de diaconie, de kindernevendienst, verjaardagen en jubilea zodat de kaarten en postzegels niet ongebruikt in de kast blijven liggen. Zo bent u weer op de hoogte!
De redactie wenst u een mooie zomer en een ﬁjne vakantie toe.
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MEDITATIE
Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen
gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen
die net zo’n lichaam hebben als u.
Hebreeën 13: 3

Soms overkomt het je, dat één bepaalde Bijbeltekst je
even helemaal pakt, herkent u dat? Je hebt hem misschien al wel veel vaker gelezen, maar dan doet het je
niet zoveel, en dan plots blijf je erbij stilstaan, ga je erover nadenken, laat het je niet meer los…
Komt het deze keer doordat we net de Zondag voor de
Lijdende Kerk hebben gehad, met daaropvolgend de
Nacht van Gebed voor de vervolgde christenen?
Of omdat we dag in dag uit via de tv, internet en andere media geconfronteerd blijven worden met de
beelden en verslagen over massale moordpartijen,
gruwelijke onthoofdingen, bomaanslagen in kerkgebouwen met soms vele doden en verminkten als gevolg…?
Onvoorstelbaar veel medechristenen zitten gevangen
in de kampen van Noord-Korea of zitten gevangen in
grote angst dat ze ontdekt worden en opgepakt.

‘Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met
hen gevangen zat…’
Tsja, dat is toch wel wat anders, dan dat een Bijbeltekst je even pakt en dat je daarna weer over gaat tot
de orde van de dag….
Eén van onze eerste reacties is misschien: hier wordt
iets onmogelijks van ons verlangd, want hoe kan ik dat
nu doen?! Mij met (gevangen) medechristenen identiﬁceren die duizenden kilometers hier vandaan leven
en ook nog eens in omstandigheden die zó ver af staan
van mijn omstandigheden.
En dan hebt u gelijk, want dat is denk ik ook onmogelijk. Maar wat niet onmogelijk is, is voldoen aan de opdracht om ons om hen te bekommeren. Je om anderen
bekommeren betekent: zorgen voor. En ‘zorgen voor’
begint altijd met ‘aandacht hebben voor en tijd besteden aan’.

Ja inderdaad, dat hadden we en deden we op zondag
31 mei en in de nacht van 5 op 6 juni. We dachten aan
hen, we hoorden over hen, en we baden voor hen.
Maar als wij die gevangen en mishandelde broeders en
zusters zouden zijn - en ons dus toch een beetje met
hen proberen te identiﬁceren - zouden we dan niet willen dat dat ‘bekommeren’ niet beperkt bleef tot één
zondag en één nacht…? Talloze vervolgde christenen
getuigen ervan hoe ze kracht ontvangen en gedragen
worden door de aandacht en de gebeden van medechristenen in de vrije landen. Niet één dag , niet één
nacht, maar doorlopend…
Nu wij de rust van de zomer(vakantie) weer ingaan, en
genieten mogen van zon, warmte, van elkaar, van vrijheid, van Gods schepping, op de camping in soms verre

landen of op hoge bergtoppen, zou het dan niet prachtig zijn en een teken van échte bewuste betrokkenheid,
als we juist dan regelmatig even stilstaan bij deze Bijbelwoorden, deze oproep, onze broeders en zusters die
onze ‘bekommernis’ zo hard nodig hebben?

Juist wanneer we zélf genieten mogen en misschien
wel even de wereld de wereld willen laten, dat genieten bewust even doorbreken met de harde realiteit, de
pijn, verdriet, angst, van broeders en zusters en heel
bewust in onze vakantie óók tijd opzij zetten voor hen?
Al is het maar een paar minuten elke dag…
‘Draagt elkanders lasten’, schrijft Paulus ergens anders (Galaten 6: 2-5). Zullen we een klein beetje
hun lasten meedragen, al is het maar in onze gebeden?
Naast alle ander dingen die we deze zomer van plan
zijn te gaan doen, thuis of elders, zou dit een prachtige, waardevolle en liefdevolle aanvulling zijn!
Een gezegende zomer gewenst en toegebeden !

Ds. Alfons van Vliet

DE FONTEIN 058 • JULI 2015

3

GemeenteGroeiGroepen

De GemeenteGroeiGroepen zijn de stille krachten in de gemeente. Hun bestaan blijft meestal verborgen,
ze maken geen notulen en er staan nooit GGG-verslagen in Geandewei. Maar belangrijk zijn ze wel.
Op een GGG bestudeer je samen de Bijbel en praat je over de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven,
leer je anderen kennen. Hoog tijd om ze eens op een andere manier te laten zien. Behalve deze zijn er ook
nog twee jongeren-GGG’s. Het is de bedoeling ook hen nog op de foto te zetten.
De namen staan steeds van links naar rechts vermeld.

Lykle Tromp, Caroline Doelman, Maarten Kuitert, Titie Wynia, Vina
van Dijk, Tet Tromp, Akke Wijnsma, Hilde Douma en Annet Visser. Afwezig: Anneke Kempenaar.

Joke Reisiger, Jurjen Pieters, Joseﬁen Zijlstra, Duco
Hellema, Adri Koster, Onno Douma en Griet Veninga.
Afwezig: Alice Hazelhoﬀ en Margriet Mulder.

Margreet en Gjalt Mollema, Saakje van IJs, Riekje Steen, Germen
van IJs, Jan Meijering, Dirkje van Veen, Nelleke Berntsen, en als
gast Griet Vingerhoed.
DE 4
FON-
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Nelly Schuurmans en Winy
Veenstra zitten op de GGG
links.

Hero de Jong, Jan Zeeders, Marian Hoeksma, Nanne Hoeksma, Jacqueline van Bruggen, Joke Zeeders en Elly
Boomsma. Afwezig: Henny de Jong en Ineke Evink

De GGG van de kindernevendienst:
Hilda Feenstra, Romana Bremer, Laura van der Meer, Irma
Janssen, Irene de Vries, Caroline Doelman en Hanneke van
Vliet. Afwezig: Christina Dekker.

Koﬃedrinken op woensdagmorgen in De Fontein

In verband met de vakantieperiode is er
een aantal weken geen koﬃedrinken.
De laatste keer was afgelopen woensdag 1 juli.
Op woensdag 26 augustus bent u om
half tien weer van harte welkom in De
Fontein voor een kop koﬃe met koek,
een praatje en een beetje gezelligheid.
Wij wensen allen, of u thuis blijft of met
vakantie gaat, een goede tijd toe.
Graag tot ziens!
Annie, Jeltsje, Hanneke en Piet

SchuldHulpMaatje in Leeuwarden

Schuldhulpmaatje, dat was er toch al?
Dat klopt, maar er zijn meer mensen
nodig die Schuldhulpmaatje willen
worden.
Vier jaar geleden startte een landelijk
project, geﬁnancierd door de overheid
en uitgevoerd door onder meer de
Protestantse kerken, waarbij vrijwilligers werden opgeleid tot Schuldhulpmaatje. Zij hielpen mensen die niet
meer in staat waren hun problemen
met opgebouwde schulden zelf op te
lossen.
Normaal gesproken komt er weer een
einde aan projecten. Maar de behoefte aan schuldhulpverlening werd
in de loop van de jaren alleen maar
groter. Alle reden dus om het project
om te vormen tot een permanente organisatie.
Dat is vorig jaar de Landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje geworden,
een vereniging van zelfstandige plaatselijke stichtingen die gebruik maken
van de landelijke Vereniging voor opleiding en training van hun vrijwilligers.
In deze Vereniging werken kerken en
andere christelijke organisaties samen
om zo een bijdrage te kunnen leveren
aan het lenigen van de nood die ontstaat als mensen structureel een
schuldenprobleem hebben. Bovendien levert SchuldHulpMaatje een belangrijke bijdrage aan preventie door
voorlichting ter voorkoming van
schulden.

Nieuws

Ook in Friesland is het project indertijd voortvarend opgepakt met een
provinciale samenwerking tussen Solidair Friesland en Maatschappelijke Activering PKN. Een groot aantal vrijwilligers werden geschoold tot Maatje.
Dit samenwerkingsverband wilde echter de opleiding in eigen beheer hebben. Het Diaconaal Platform wilde
echter een plaatselijke Stichting
SchuldHulpMaatje hebben en lid worden van de Landelijke Vereniging. In
goed overleg is besloten dat Solidair
Friesland zich richt op de provincie en
Schuldhulpmaatje Leeuwarden voor
zijn rekening neemt.
Op dit moment wordt een klein aantal
nieuwe SchuldhulpMaatjes opgeleid.
Gelet op de groei van het aantal mensen met schuldenproblematiek zijn er
nog veel Maatjes nodig. Het Diaconaal
Platform doet daarom een oproep.
Het is nu mogelijk met hulp van de
vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje die oude diaconale taak van de
kerken op professionele manier vorm
te geven. Na een opleiding van drie
dagen kunt u een ernstig maatschappelijk probleem helpen oplossen.

Fontein-foto
De komende maanden komt u op
uw vakantie in binnen- of buitenland vast veel fonteinen tegen.
Het zou leuk zijn als u daarvan een
foto maakt en die opstuurt naar de
redactie van het magazine van De
Fontein. Wij kunnen die foto’s gebruiken als beeldmateriaal, en
misschien haalt uw foto de voorpagina wel!
Mail uw foto in een zo groot mogelijk formaat naar
magazine@defontein058.nl.

Informatie nodig?
Vraag een diaken, kijk op www.schuldhulpmaatje.nl of mail naar schuldhulpmaatjeleeuwarden@gmail.com

Hoe is het met de granny’s?

Op de gemeenteavond in maart hebben we met eigen ogen kunnen zien
waar het geld voor het Granny-project naar toe gaat: naar oudere en alleenstaande vrouwen in Georgië, die
moeite hebben om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.
Via beelden van de penningmeester
van de Stichting Vrienden van Georgië dhr. Uitentuis, zagen we ook in
wat voor (slechte) omstandigheden
enkele van de vijf door ons ondersteunde vrouwen wonen!
We zijn dan ook heel blij dat we op
die avond 10 nieuwe deelnemers
mochten noteren! Van de meeste
nieuwe deelnemers is de eerste bijdrage inmiddels al ontvangen, een
enkeling moet zijn of haar bijdrage
nog regelen. Wilt u dit alstublieft zo
spoedig mogelijk in orde maken?
Ook zijn er in maart twee extra giften ontvangen: van fam. L. 50 euro

en van fam. V. 25 euro; heel hartelijk
dank daarvoor!
Nieuwe deelnemers aan dit project
zijn van harte welkom: neemt u in
dat geval voor verder informatie contact op met iemand van het Grannycomité.
Ook extra bijdragen zijn natuurlijk
welkom: op NL08 RABO 03942 94
920 t.n.v. Stichting Vrienden van Georgie, o.v.v. Granny-project De Fontein Leeuwarden.

Met een hartelijke groet van het
Granny-comité van De Fontein,

Nellie Schuurmans,
tel. (058) 2662730;
Anneke Kempenaar,
tel. (058) 2895695;
Pytsje Dijkstra (penningmeester),
tel. (058) 2667750
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Van de diaconie

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

23 augustus: ZWO-Project

12 juli: Missionair werk in eigen
gemeente
De kern van missionair werk gaat over
‘het delen van het Evangelie met mensen die daar niet van weten of ervan
vervreemd zijn’. Dat kan op verschillende manieren. In de verschillende wijken wordt daar invulling aan gegeven
door gezamenlijke maaltijden en openluchtdiensten te organiseren. In onze
wijk zijn er onder andere contacten met
het wijkpanel, Palet en de Groene Apotheek en zullen in het najaar avonddiensten starten, gericht op buitenkerkelijken. Stadsbreed is de missionaire
taakgroep Kerk in de Stad actief. Helpt
u mee om deze ontmoetingen rond het
Evangelie mogelijk te blijven maken?

6 september: PKN / Missionair werk
binnenland
Deze zondag wordt er gecollecteerd
voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk. We vragen uw aandacht
voor Nijkleaster, pioniersplek in Jorwert
op het Friese platteland. Deze pioniersplek zoekt naar nieuwe wegen voor inspiratie en zingeving. De grote wens is
om in Jorwert een klooster te realiseren
waar mensen zich in alle rust kunnen
terugtrekken en elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, in stilte
en wandeling. Er zijn nu al wekelijkse
kloostervieringen met een wandeltocht
en maandelijkse Nijkleaster-dagen.
Binnen afzienbare tijd is een locatie
voor overnachtingen beschikbaar waardoor mensen die zoeken naar inspiratie
en gemeenschap er langer kunnen verblijven. Uw bijdrage aan de collecte
maakt deze plek voor mensen binnen
en buiten de kerk mogelijk

Voor juli en augustus zijn de volgende
doelen voor de tweede collecte vastgesteld:

19 juli: IKOS (Godsdienstige vorming
in openbare scholen)
IKOS is een afkorting van Interkerkelijk
Overleg in Schoolzaken. Na de Tweede
Wereldoorlog waren de kerken ervan
overtuigd dat zij op belangrijke maatschappelijke gebieden nauwer moesten
samenwerken. Daartoe werden het
IKOS opgericht. De Landelijke Stichting
IKOS zet zich in voor godsdienstige vormingsonderwijs op openbare en algemeen bijzondere scholen. Doel hiervan
is door middel van een introductie in de
Bijbelse en christelijke geloofstradities
kinderen te stimuleren een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en tevens begrip en respect op te
bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen. De opbrengst van de
doelcollecte van deze zondag komt ten
goede aan dit doel.
26 juli: ZWO-Project

2 augustus: extra collecte diaconaal
werk

9 augustus: Kerkenwerk in eigen gemeente
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16 augustus: Kerk in Actie / Zending
God geeft ons in de Bijbel de opdracht
om te zorgen voor de weduwen en de
wezen. De Kerk van Nigeria heeft die
opdracht opgepakt. De weduwen in Nigeria behoren tot de allerarmsten van
het land. Na het overlijden van hun man
staan zij met lege handen omdat hun
bezit volgens de wet toegewezen
wordt aan de familie van de overleden
echtgenoot. De meeste weduwen hebben geen vakopleiding, sommigen zijn
zelfs nooit naar school gegaan. Hun
toekomst lijkt uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria
helpt deze vrouwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden zodat ze een
nieuw leven kunnen opbouwen als secretaresse, naaister of breister. Kerk in
Actie ondersteunt het werk van de Kerk
van Nigeria van harte. Helpt u mee om
opleidingen voor weduwen in Nigeria
mogelijk te maken? Alvast bedankt.

30 augustus: Missionair werk in eigen
gemeente
Zie de toelichting bij de collecte van 12
juli 2015

Namens de diaconie,
Steven Doelman

Opbrengsten collecten april 2015
2 apr Leprabestrijding
€ 87,10
3 apr Leprabestrijding
€ 233,99
4 apr Leprabestrijding
€ 40,66
5 apr Diaconie en kerk
€ 245,29
JOP/Paascollecte € 162,48
KIA 40-dagentijd spaardoos
jes
€ 401,68
12 apr Diaconie en kerk
€ 187,32
St. Vluchtelingenw. € 182,05
19 apr Diaconie & kerk
€ 88,99
ZWO project
€ 191,97
26 apr Diaconie en kerk
€ 192,62
PKN Eredienst en Kerkmu
ziek
€ 211,44
Totaal:

€ 2325,59

Opbrengsten collecten mei 2015
3 mei Diaconie en kerk
€ 180,91
Missionair werk eigen gem.
€ 178,46
10 mei Diaconie en kerk
€ 193,69
Nederlands Bijbelgenootschap
€ 165,67
17 mei Diaconie en kerk
€ 103,45
Kerkenwerk in eigen gem.
€ 103,95
24 mei Diaconie en kerk
€ 179,83
KIA/Zending
€ 179,21
31-mei Diaconie en kerk
€ 186,08
ZWO project
€ 185,42
Totaal:

€ 1656,67

Van kindernevendienst naar tienerdienst
Op een dag is het zo ver, dan ben je geen kind meer maar een tiener. Dat betekent afscheid nemen van de kindernevendienst,
maar ook overstappen naar de tienerdienst. Er is leven na de kindernevendienst!

Op zondag 21 juni hebben we afscheid genomen van drie kinderen uit groep 8. Dat waren Haukje van der Veen, Joëlle Doelman, Rik Bijma.
Eline Visser, die van de Kurioskerk komt en al een aantal keren
bij ons op de kindernevendienst is geweest, was er die zondag
niet bij, maar nam ook afscheid en heeft inmiddels ook een
boekje ontvangen.
We bedanken deze kinderen dat ze trouw naar de kindernevendienst kwamen en wensen ze een mooie tijd toe straks bij de
tienerdienst.

Vakantie
In de weken waarin de meeste
mensen op vakantie zijn,
draait de kindernevendienst
door met één groep in plaats
van twee. Vanaf 12 juli is er
één groep en dat zal op 9 augustus voor het laatst zijn, dat
betreft dus in totaal vijf zondagen.

We wensen jullie allemaal een
prachtige zomer toe, of je nu
wel of niet op vakantie gaat: geniet ervan!

namens de kindernevendienst,
Irene de Vries
.

Gedichten gezocht!

Er zijn natuurlijk legio dichtbundels
maar de redactie van uw magazine
plaatst liever in een gedicht van iemand uit de gemeente. Er gaat niets
boven eigen kweek.
Wie durft het aan zijn huisgemaakte
gedicht naar de redactie te sturen?
Een deskundige jury (wijzelf) beoordelen uw gedicht en plaatsen het met
uw naam eronder. Wilt u wel een gedicht insturen maar beslist niet dat uw
naam eronder komt, dan kan dat ook.
Wij wachten vol spanning af!
De redactie

Vleermuizen!

Op vrijdag 10 juli om 19.00 uur houdt Stichting Alde Fryske Tsjerken een excursie
voor kinderen en (groot)ouders naar de dorpskerk van Huizum, Leeuwarden. De
excursie staat onder leiding van vleermuisexpert Teddy Dolstra en vogelexpert Jelmer Groen. De excursie is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders en bestaat uit o.a. vleermuizen zoeken en vogels spotten op het
kerkhof. Kledingadvies: oude kleren! Vrijdag 10 juli van 19.00 – 20.30 uur, Dorpskerk Leeuwarden-Huizum. Entree: € 4,- kinderen t/m 14 jaar, € 2,- voor volwassenen; incl.ranja, koﬃe/thee en koekjes. Reserveren: dorpskerkhuizum@gmail.com

Zingen uit het Friese Lieteboek

Zingt u graag in het Fries? Jappy Talma uit Hurdegaryp - ook geregeld te gast in De
Fontein - wil een koortje beginnen dat - af en toe - in verschillende gemeenten de
dienst gaat opluisteren met liederen uit het nieuwe Lieteboek. Deze cantorij kan
dan bijvoorbeeld de gemeentezang ondersteunen door onbekende melodieën
voor- of mee te zingen of een tegenstem in te zetten bij bepaalde liederen. Informatie en opgave: Jappy Talma, jacobclaercamp@gmail.com of (0511) 474050.
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Geslaagde debatavond Kerk en Israël

Gezicht op Jeruzalem. Foto SXC

Er moesten stoelen en tafels bijgezet worden voor de debatavond Kerk en Israël op 19 mei . Aanleiding was de preek van
ds. Alfons van Vliet over de verhouding tussen Israël en de
kerk. De reacties na aﬂoop van de dienst liepen uiteen van
zeer positief tot zeer negatief. Dat was reden voor de kerkenraad de taakgroep Vorming & Toerusting te vragen een
debatavond te organiseren. De gemeente had van te voren
vragen kunnen inleveren om te worden behandeld.

Voor het debat is niet de eerste de beste uitgenodigd. Ds.
Henk Vreekamp heeft zijn sporen verdiend als het om dit onderwerp gaat. Hij was onder andere jarenlang voorzitter van
het Overlegorgaan Joden en Christenen en gaf gastcolleges
en lezingen over het onderwerp.
Ds. Van Vliet geeft eerst een samenvatting van de preek die
zoveel stof deed opwaaien. God houdt van zijn volk Israël,
door alles en alle tijden heen. Dat blijkt ook uit het boek
Openbaringen waarin het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven met 12 poorten en daarboven de namen van de 12 stammen. Wij moeten inburgeren, stelt Van Vliet, we moeten bijvoorbeeld hun feesten gaan vieren. Op dit moment is er
sprake van scheefgroei. De vraag is of we vanaf Gods oogpunt
naar Israël kijken, of vanuit dat van de wereld. Dat je alleen
een kind van God zou zijn als je achter Israël staat, is echter
een misverstand.

Democratie
Vreekamp had van te voren de preek beluisterd. Hij heeft er
waardering voor maar plaatst ook een paar kanttekeningen.
,,Wees maar blij met de VN en de democratie. Zonder dat was
het nog een stuk slechter in de wereld, ondanks alle kritiek
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die je zowel op de VN als op het democratische bestel kunt
hebben.”
Van Vliet was in zijn preek te heftig, vindt hij. ,,Dat stoort en
irriteert onnodig en kan in het ergste geval zelfs antisemitisme in de hand werken.”
Vreekamp begint bij Abraham, ‘de eerste Jood’. God begint
via Abraham opnieuw met de mens, na drie eerdere mislukkingen. Maar Hij doet dat met het oog op al de mensenkinderen, benadrukt hij. Tegelijkertijd is Jezus niet los te zien van Israël.
Of je ook anders naar Israël kijkt als je gelooft dan wanneer je
dat niet doet, is een van de van te voren ingeleverde vragen.
Het is belangrijk goed duidelijk te maken wat je precies bedoelt met Israël, zegt Vreekamp als antwoord op de eerste
vraag. Bedoel je het land, bedoel je het verbond en de Thora,
of het volk? Je kunt verschillend naar Israël kijken, maar je
mag nooit je eigen zienswijze opleggen.

Staat en volk
Is de staat Israël dan precies hetzelfde als het volk Israël? Er
wonen immers niet alleen Joden, maar ook Arabieren en
mensen die allerlei verschillende geloven aanhangen. Dat
was ook in de tijd van de Bijbel al zo, stelt Vreekamp. Staat
en volk vallen echter niet samen, vindt hij, en noemt daarbij
nadrukkelijk de christelijke Palestijnen. ,,Je moet voor hen
stáán. Dat geeft spanning, maar dat is dan maar zo. Gelukkig
zijn er mensen die hun best doen kleine bruggetjes te bouwen
tussen Joden en Palestijnen.”
De staat Israël is een politieke beslissing geweest, en een
teken van Gods trouw, meent Vreekamp. ,,Verder zie ik het
niet, het is een mysterie.”

Ken ik u misschien ergens van?
Koﬃedrinken na de kerk is een groot goed in De Fontein. Gezellig
even bijkletsen met vrienden en bekenden, mensen aanschieten
die je nog even iets wilt vragen, enzovoorts.
Maar, minstens zo belangrijk, een uitgelezen gelegenheid mensen
aan te spreken die je niet kent. Dat kunnen jou onbekende gemeenteleden zijn, mensen die je al vaak hebt zien voorbijkomen
maar van wie je geen idee hebt wie het zijn, maar ook gasten.
Bent u bang mensen aan te spreken als gast die in werkelijkheid al
sinds jaar en dag in de kerk? Geen nood! Kennismaken is ook dan
een prima idee. Je kunt tenslotte niet iedereen kennen.
Dr. Henk Vreekamp sprak op de debatavond Kerk en
Israël.

Op de vraag of hij vindt dat alle joden in
de staat Israël zouden moeten wonen,
zoals je uit de woorden van de profeet
Zacharia kunt aﬂeiden, antwoordt Van
Vliet dat zij volgens hem terug moeten,
maar dat dit verder niet aan ons is.
Vreekamp: ,,Uiteindelijk vind je dat dus
wel.”
Van Vliet: ,,Nee, het is geen plicht. Sommige Joden vluchten er wel naartoe, bijvoorbeeld vanwege antisemitisme.”
Het is goed dat er een staat Israël is,
luidt een andere van te voren ingeleverde bijdrage, maar dat is wel ten koste
gegaan van de Palestijnen, onder andere
door het nederzettingenbeleid in de bezette gebieden.
De term ‘bezette gebieden’ geeft meteen aanleiding tot protest in de zaal. ,,Israël is geroepen in vrede te leven met
zijn buren,” zegt Vreekamp, die verder
geen concrete politieke uitspraken wil
doen en zichzelf geen christen-zionist
noemt. Van Vliet stelt dat in dit conﬂict
de algemeen menselijke omgangsmanieren moeten gelden.
“Wij hebben een achterstand in te halen,
we moeten leren van de Joden en de
Joodse uitleg van de Schrift,” stelt Vreekamp ten slotte, en haalt met instemming de vraag aan die handelt over de
leeswijze van de synagoge: Van Genesis
tot Deuteronomium en daarna weer
terug. Niet naar Jozua dus, naar het beloofde land.
De kerk is uiteindelijk niets anders dan
de oﬀ-spring van het Joodse volk.

Ineke Evink

Gastvrij
Uit onderzoek blijkt dat gasten aanspreken bijzonder belangrijk is.
Het geeft een welkom gevoel, je wordt gezien! Stel je voor dat een
gast eindelijk de moed bijeen heeft geraapt eens naar de kerk te
gaan en hij of zij wordt na de dienst door niemand aangesproken.
De drempel wordt daar alleen maar hoger van.
Natuurlijk kunnen gasten ook zelf iemand aanspreken, en er zijn
ongetwijfeld gasten die dat doen. Maar gastvrijheid begint bij ons,
de leden van De Fontein zelf.

Bescheidenheid siert de mens:

je kunt er zo heerlijk mee pronken
Rikkert Zuiderveld
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VErJAArDAGEN EN JUBILEA

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

20 juli
24 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli

Mevr. T. Holtrop – Hoekstra
Mevr. N. Brouwer
Mevr. E. Zandberg- Storm
Dhr. J. van der Veen
Mevr. J. Brus – Feenstra
Mevr. A. Visser – Zandstra

Achter de Hoven 279
Tjotterstraat 234
Borniastraat 32
Bildtsestraat 17
Robinsonstraat 134
Hoeksterpad 16

8933 CN
8937 AS
8934 AD
8913 EB
8923 AW
8911 JW

85 jaar
93 jaar
94 jaar
80 jaar
80 jaar
85 jaar

15 aug.
17 aug.
25 aug.
31 aug.

Dhr. J. Terpstra
Mevr. J. Adema – Lamsma
Mevr. J.E. Vink – van der Voet
Dhr. S. Tuinstra

Willem Sprengerstr. 61
Arichpelweg 226
Esdoornstraat 12 A
Schieringerweg 23 b

8922 BS
8924 GS
8924 BG
8924 CS

80 jaar
93 jaar
91 jaar
80 jaar

6 sept.
8 sept.
15 sept.
15 sept.
15 sept.

Mevr. F. Bijma – de Vries
Mevr. J. Zelle – Gelders
Mevr. S. Zwager – Jager
Dhr. J.H. van Broekhoven
Mevr. G.T. Visser

De Dulf 330
Goudenregenstraat 6
Eestraat 15
Dulfplein 18
Westerparkstraat 8

8918 EN
8922 CR
8922 JA
8918 ER
8913 CC

75 jaar
90 jaar
99 jaar
80 jaar
70 jaar

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

20 juli
21 juli
25 juli
30 juli
30 juli

Ellen Herder
Jurre Noorlander
Betty van der Ley
Margriet Tromp
Maaike Muller

Elgersmastate 27
Sweelinckstraat 31
Rietveldplein 33
Aagje Dekenstraat 13
Schubertstraat 14

8925 BV
8916 GP
8918 DS
8914 AN
8916 GM

9 jaar
5 jaar
8 jaar
8 jaar
1 jaar

2 aug.
14 aug.
16 aug.

Jeltje Jongbloed
Norah Kalsbeek
Joëlle Doelman

Leeuwerikstraat 44
Oostergoplein 6
Crackstate 28

8916 CE
8931 AJ
8925 AL

4 jaar
1 jaar
12 jaar

3 sept.
9 sept.
9 sept.

Marijke Herder
Vincent van der Ley
Annyck Bijma

Elgersmastate 27
Rietveldplein 33
Ytsjesan 75

8925 BV
8918 DS
8939 DN

11 jaar
6 jaar
5 jaar

Huwelijksjubilea
8 augustus
35 jaar
13 augustus
45 jaar
15 augustus
40 jaar
19 augustus
35 jaar
27 augustus
35 jaar
14 september
55 jaar
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Dhr. R.W. Meijer en mevr. D.T. Meijer – Hamstra
Emmakade 32 , 8933 AS Leeuwarden
Dh. S. Visser en Mevr. F. Visser – Faber ,
Krijn van der Helmstraat 7 , 8923 CL Leeuwarden
Dhr. L. Walda en Mevr. I. Walda – Nawijn
De Terp 9 ,9081 AV Lekkum
Dhr. C.G. Stoelwinder en Mevr. J. Stoelwinder – Feitsma
Merelstraat 59 , 8916 AT Leeuwarden
Dhr. W. Lugtmeijer en Mevr. G. Lugtmeijer – de Jong
Simke Kloostemanrwei 2 , 8915 DT Leeuwarden
Dhr. J.D. Greijdanus en Mevr. P.F. Greijdanus – Schaeﬀer
Pier Panderstraat 20, 8913 CH Leeuwarden

In de schijnwerper: Anke Hoekstra-de roos
‘Als jong meisje wist ik al dat ik later graag moeder wilde worden’

voor de Duitse ﬁrma JEMAKO, een bedrijf in reinigings- en
onderhoudsystemen voor particulieren en bedrijven. Ik ben
adviserend verkoper door middel van één-op-één advisering
of groepspresentaties aan particulieren en instellingen. Ik
zoek zelf mijn contacten en word hierin ondersteund via een
website. De beste kwaliteit, persoonlijke advies en superservice, dat is wat ik mensen wil bieden met de producten van
JEMAKO. Het mooie is dat ik niet gebonden ben aan een verplichte kwantumafname en dat ik zelf mijn tijd kan indelen.
Hoewel pas begonnen, heb ik er nu al een goed gevoel bij.”

“Waar ben je geboren en opgegroeid?
“In het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum op 10 oktober
1984. Mijn ouders woonden in Hallum waar ik samen met
twee oudere en een jongere broer opgroeide. Op vierjarige
leeftijd kwam ik in groep een van de Chr. Basisschool in Hallum. De lagere schooltijd was een mooie tijd met veel vrijheid
in het dorp. Na de lagere school volgde de Mavo in Sint Annaparochie. Ik ﬁetste naar school, samen met vrienden en
vriendinnen. Op deze school voelde ik me erg op mijn gemak,
als een vis in het water. Ik was een allemans vriend, in de
goede zin van het woord. Na de Mavo volgde het MBO (Detailhandel) op de Friese Poort in Leeuwarden. Op deze school
voelde ik mij niet op mijn gemak. Ik kwam in aanraking met
het pesten van leerlingen. Hoewel zelf niet gepest, voelde ik
het als mijn plicht hier wat van te zeggen. De minder goede
sfeer op school kwam misschien wel door de verschillende
culturen op deze school waar ik voordien weinig mee in aanraking kwam. Na enige tijd kreeg ik het gevoel dat ik een verkeerde keus had gemaakt. Ik had voor de Havo moeten kiezen. Na het MBO ging ik naar de Pabo, maar na een half jaar
merkte ik dat ik een te lage vooropleiding had, waardoor ik
moeite had het lesprogramma te volgen. Ik heb daarom de
Pabo verlaten.”

Wist je als meisje al wat je later wilde worden?
“Niet wat betreft een beroepskeuze, maar als jong meisje
wist ik al snel dat ik later erg graag moeder wilde worden. Tijdens mijn studie vond ik werk bij Prénatal in Leeuwarden;
kwam het moeder- en baby-gevoel toen al een beetje naar
boven? Bij Prénatal ben ik na diverse functies bedrijfsleider
geworden. Na enige jaren kreeg ik de kans een ﬁliaal van Prénatal in Heerenveen op poten te zetten, maar na een jaar
moest ik helaas hiermee stoppen. Ik werd ziek en kreeg last
van een blijvende reumatische aandoening. Daarom moest
ik, na elf jaar bij Prénatal, stoppen met werken. Er volgden
vijf jaren met veel ups en downs, maar nu gaat het gelukkig
weer goed en kan ik weer werken.”
Wat doe je dan nu voor werk?
“Sinds kort ben ik zzp’er, een zelfstandige distributiepartner

Wat wil je kwijt over verliefd en getrouwd?
“In de tweede klas Mavo, veertien jaar oud, werd ik verliefd
op Roel. Hij werd mijn eerste, maar ook mijn grote liefde. Er
kwam geen ander en na een lange verkering van tien jaar,
zijn we op 21 augustus 2009 in Leeuwarden getrouwd.
Omdat Roel in Leeuwarden werkte en ik in Heerenveen, hebben we een huis in Leeuwarden gekocht, daar wonen we nu
nog steeds. Onze eerste dochter Lize is op 26 februari 2011
geboren en dochter Elke op 25 september 2012. De wens
moeder te worden ging in vervulling.”

Zijn er momenten in je leven die er echt uitspringen?
“De ziekte die een eind maakte aan mijn werk in Heerenveen
was echt een negatieve gebeurtenis. Het veranderde mijn
leven totaal en ook voor Roel was dit ingrijpend. Een positief
moment was het doen van belijdenis. Hoewel ik als kind gedoopt was, wilde ik deze doop graag zelf bevestigen door onderdompeling alvorens belijdenis te doen. Ik heb hier lang
mee rondgelopen, steeds maar de beslissing uitgesteld, totdat ik in een boek las dat je een belangrijk besluit niet steeds
moet uitstellen. Ik heb belijdenis gedaan, maar met de gedachte later onze kinderen niet te laten dopen. Eens mogen
ze zelf die keuze maken.”

Wat is jouw verhaal over hobby’s, muziek, boeken?
“Ik ben graag buiten. Tuinieren, samen ﬁetsen of wandelen.
Ook mag ik graag puzzelen, vooral legpuzzels waarvan je van
te voren niet weet welk plaatje er tevoorschijn komt. Naar
muziek luisteren, zonder een bepaalde voorkeur, tijdens het
werk SKY-Radio. Ik heb menig boek verslonden, maar boeken van Lynn Austin hebben mijn voorkeur.”
Wat is je houvast in het leven?
“Ik kom uit een gelovig nest. Mijn ouders waren trouwe kerkgangers en ik ging mee naar de kerk. Ik heb dit onderdeel in
mijn opvoeding nooit als drukkend ervaren en ik kom nog
graag bij heit en mem. Ik voel mij verbonden met de kerk en
de boodschap die de kerk uitdraagt. Mijn favoriete lied is
‘God wijst mij een weg’ (Opw. 429) en daarop ook te vertrouwen.”

Wat wil je zelf aan dit interview toevoegen?
“Ik denk wel eens: de kindernevendiensten lopen goed, de
tienerdiensten ook, maar dan? De ouders van deze kinderen
en tieners zitten vaak zelf ook in de kerk, maar hoe komt het
met de jeugd boven de twintig? Hoe geef je daar invulling
aan, om ze er bij te houden? Daar loop ik vaak mee rond.”

Maarten Kuitert
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Kampeerweekend: hoe warm het was, en hoe lekker...
Zelfs wie nog nooit een tent van binnen heeft gezien, geen idee heeft hoe hij een luchtbed moet oppompen
en er niet over piekert onder zeildoek te gaan slapen, zelfs zo iemand kan nog genieten van het kampeerweekend, al is het als daggast. Niet geweest? Nog nooit geweest? Volgend jaar is er een herkansing!
Pannenkoeken bakken is een van de tradities op het kampeerweekend. Ter plaatse, welteverstaan!

De quiz, ook zo’n onmisbaar onderdeel. Deze keer waren
de Bijbelse vragen in plaatjes verpakt. Dat zorgde voor de
nodige misverstanden en theologische disputen. Tevergeefs, de jury was onverbiddelijk.

Wat is een kampeerweekend zonder barbecue? Iedereen
mocht een hamburger, een karbonade en een kippenpoot.
Voor wie daaraan niet genoeg had, was er rundvlees- of
aardappelsalade, stokbrood met kruidenboter en veel,
heel veel satéhsaus.

12
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En verder werd er natuurlijk
gepraat, met andere mensen kennisgemaakt, koﬃe
gedronken die iemand anders had meegenomen, of
even uitgerust na een lange
dag.
Wat fantastisch dat het
zulk prachtig weer was!

Zondag

Eens voor velen een rustdag des Heren,
maar ook een dag dat veel was verboden.
Nu, voor de één een dag van stierlijke verveling.
Voor de ander een dag voor de woonboulevard,
of een dag om eens lekker te gaan sporten.
Nu, voor sommigen, nog steeds de rustdag des Heren.
Voor anderen een dag gedwongen om te werken.
Zal eens, door commercie gedreven, die dag volledig verdwijnen?
Nee; ooit komt de dag, dat alle knie zich voor Hem zal buigen
en zullen alle dagen zijn een rustdag des Heren.
Maarten Kuitert

Gezellig samen koekjes bakken
Zelf koekjes maken is zo ongelooﬂijk gemakkelijk dat je
het heel goed samen met de kinderen kunt doen. Een
mooie vakantieactiviteit!
Deze koekjes zijn natuurlijk een calorische doodsklap maar
in de vakantie mag er nu eenmaal meer dan anders. Bovendien is de havermout waarvan ze zijn gemaakt juist
weer heel gezond. Gebruik in plaats van margarine zonnebloemolie of kokosolie en er is alweer gezondheidswinst
geboekt. Lekker blijft het even goed.
Een groot voordeel van de havermoutkoekjes is dat ze eigenlijk niet kunnen mislukken.
Dit basisrecept voor havermoutkoekjes is eenvoudig aan
te vullen. Behalve de kaneel en de kardemom kun je er ook
rozijnen of krenten in doen, sukade, twee eetlepels sesamzaadjes, of voor de echte lekkerbek brokjes pure chocolade.
Voor wie dit watertandend zit te lezen maar liever geen
suiker gebruikt, is hier nog een snel recept. Prak twee

grote bananen, 100 gram havermout en een handvol ﬁjngestampte walnoten. Meng alles in een kom, vul eventueel
aan met een klein beetje zonnebloemolie en maak er
platte koekjes van. Leg ze op het bakblik en bak ze in een
op 180 graden voorverwarmde oven in 15 minuten gaar.

Havermoutkoekjes

175 g boter of 150 gram (kokos)olie
100 g stroop
50 g bruine basterdsuiker
250 g havermout
Twee theelepels kaneel
Evt. theelepel gemalen kardemom

Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed de bodem van een bakblik met bakpapier.
Roer de boter, stroop en suiker in een pan op een matig vuur tot de boter is gesmolten en de suiker opgelost. Neem de
pan van het vuur en roer de havermout erdoor.

Druk het beslag in het bakblik. Bak de koek 20-25 minuten tot de bovenkant goudbruin is (bak iets langer voor een nog
knapperiger resultaat). Laat de koek vijf minuten afkoelen in het bakblik.
Snijd de koek in vierkanten als hij nog warm is. Haal de stukken er pas uit als de koek helemaal is afgekoeld.
DE FONTEIN 058 • JULI 2015
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Feest voor Jesca
Kindernevendienst

Waar woont Jesca?

Jesca stuurde ons een brief waarin zij
wat over haar dorp vertelt. Het dorp
waar zij woont is erg klein. Er wonen
nog geen 1000 mensen. De meeste
mensen zijn landbouwer. Ze verbouwen
vooral koﬃe, zoete aardappelen, bananen, cassave en allerlei fruit. Auto’s zijn
er bijna niet, vervoer gaat vooral per
ﬁets of brommer.
Pastor Lukas Mnanka van het Anglican
Kemange Child Development Center
stuurde een brief met informatie over
het project dat de sponsoring van Jesca
in Tanzania regelt. Problemen in de dorpen zijn onder andere armoede in de
gezinnen, huiselijk geweld en diefstal
van vee. Het is belangrijk kinderen te
bevrijden uit de armoede en de problemen die daarvan komen. Opvallend is
dat ouders van de gesponsorde kinderen meer betrokken zijn bij de kerk, een
plek waar ze harmonie en vrede vinden
en goed advies krijgen. De pastor eindigt met de vraag niet alleen voor Jesca
te bidden, maar ook voor het dorp en
het Anglican Student Center.

Feest voor Jesca

Zondag 7 juni vierden we feest omdat
Jesca jarig was. We hebben een mooie
en kleurige slinger van versierde handen
voor haar gemaakt. Op iedere hand is
een fotootje geplakt van het kind dat
het gemaakt heeft. Er is ook geld opgehaald voor een cadeautje. Niet alleen de
kinderen gaven gul, ook gemeenteleden wilden graag wat bijdragen. Er is
bijna €70 opgehaald! Daarbij is ook de
envelop met €5 meegeteld, die door
een onbekende gever bij Christina door
de bus is gedaan. Iedereen hartelijk
dank!

In actie voor Present

Zaterdag 2 mei kwam de leiding van de
Kindernevendienst (samen met Nelleke) in actie voor Stichting Present. We
gingen opruimen bij een alleenstaande
moeder die het thuis in haar eentje allemaal niet voor elkaar krijgt. Het was een
bijzonder project. Aan de ene kant werd
het ons duidelijk dat het heel ingrijpend
is als vreemde mensen zich ineens met
je huis(houden) gaan bemoeien. Aan de
andere kant merkten we ook dat één
ochtend helpen een heel positieve uitwerking kan hebben. Het was bemoedigend te horen welke uitwerking onze
actie had op het kindje in dit gezin. Hopelijk hebben we hen een stapje vooruit
kunnen helpen.

LEESROOSTER Kindernevendienst

o5 juli - Paulus op reis naar Italië (Handelingen 27:1-13)
12 juli - Paulus lijdt schipbreuk Handelingen (27:14-44)
19 juli - Paulus op Malta en in Rome Handelingen (28:1-16)
26 juli - Debora en Barak (Rechters 4)

We hebben nu een paar keer een project
gedaan en zijn erg enthousiast over de
werkwijze van Stichting Present. Het is
ﬁjn om met elkaar de handen uit de
mouwen te kunnen steken. Je helpt een
ander en het is een bijzondere ervaring
waarbij je elkaar als groep beter leert
kennen. Een goede manier om je geloof
handen en voeten te geven!

Naar de tieners

In de dienst van zondag 21 juni namen
Haukje van der Veen, Joëlle Doelman en
Rik Bijma afscheid van de kindernevendienst. Na een persoonlijke presentatie
ontvingen zij de zegen en maakten zij
de overstap naar de tienerdienst. Ook
Eline Visser stapt over naar de tienerdienst, maar zij kon deze zondag niet
aanwezig zijn. Eline, Rik, Joëlle en
Haukje dank voor jullie inbreng tijdens
de kindernevendienst. Wij wensen jullie
succes op jullie nieuwe school en een
goede tijd bij de tieners. Ga met God, en
Hij zal met je zijn….
Leiding Kindernevendienst

02 augustus - Gideon geroepen (Rechters 6)
09 augustus - Gideon overvalt de Midjanieten (Rechters 7)
16 augustus - De geboorte van Simson (Rechters 13)
23 augustus - Het raadsel van Simson Rechters 14
30 augustus - Simson vecht in Lechi (Rechters 15)
06 september - Simson en Delila (Rechters 16)
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JONGErENPAGINA
Tienerdiensten in de Fontein

Een eigen dienst voor de tieners. Dat is allemaal leuk en
aardig, maar wat wordt daar precies gedaan? Ik neem u
mee naar een tienerdienst van de jeugd van De Fontein.

Als jongeren zijn wij gewoon bij het begin van de kerkdienst aanwezig. We zijn één gemeente en daarom vinden
we het belangrijk om gezamenlijk te openen. We zingen
de liederen mee en luisteren aandachtig naar de schriftlezing. Het moment dat de kinderen naar voren mogen
komen, is voor ons ook het moment dat we bijna naar
onze eigen dienst kunnen.
Heel stiekem lopen de tieners met de kinderen mee de
kerkzaal uit. Toch blijft de jeugd de laatste tijd niet onopgemerkt. Met een record van 18 jongeren begonnen we
aan de laatste tienerdienst van dit seizoen in 4-14.

Opwekkingsliederen

Ruben Muller is de leider van deze club jongeren. Hij begint de tienerdienst altijd met gebed. Hierna zingen we
een aantal opwekkingsliederen. Vaak lezen we daarna een
klein stukje uit de Bijbel.
Elke tienerdienst een ander fragment. Toch komen alle
teksten weer uit bij die ene Bijbeltekst die in het jeugdhonk centraal staat: ‘Maar wie het water drinkt dat ik hem
geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef,
zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ (Johannes 4:14).
Bijna elke tienerdienst zijn er opdrachten die aansluiten

bij het thema dat die week wordt behandeld. Er worden
kleine groepjes gevormd en ieder groepje zoekt een rustig
plaatsje in 4-14. Afhankelijk van de opdracht wordt er gediscussieerd, worden vragen bedacht of ervaringen uitgewisseld.

Herkenning

Soms bespreken we thema’s met de hele groep. Wat de
tieners ﬁjn vinden aan de tienerdiensten is de kleine setting. Door de kleine omgeving durven de jongeren meer
te zeggen. Je zit met leeftijdsgenoten bij elkaar dus je herkent sommige vragen of gedachten. Je kunt ervaringen
delen en een luisterend oor vinden als je ergens mee zit.
De sfeer is altijd goed en gezellig. Tienerdiensten zijn een
mooie manier om op een goed en begrijpelijk niveau iets
mee te krijgen van het geloof.
Ruben sluit af met gebed en dan zit het kleine uurtje tienerdienst er alweer op. Het drinken en de koekjes komen
op de bar en de muziek wordt aangezet. Ook na de dienst
is het in 4-14 gezellig en is er ruimte voor gesprek. Op naar
het volgende seizoen!
Karina van der Wal
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Kerkdiensten

Elke zondag om 9.30 uur in

De Fontein

Juli
12 juli Ds. Alfons van Vliet
19 juli Ds. O.C. Kerssen, Sloten
26 juli Ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop

Augustus
2 aug. Dr. C. Huisman, Meppel
9 aug. Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
16 aug.Ds. Alfons van Vliet
23 aug.Ds. Alfons van Vliet
30 aug.Ds. J.G. Kemperman
September

6 sept. Ds. Alfons van Vliet
13 sept. Ds. J.G. Kemperman (Heilig Avondmaal)
20 sept. Ds. Alfons van Vliet
27 sept. Ds. J.G. Kemperman (Startzondag)

