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Van de redactie
De Fontein heeft weer een eigen blad! Dit nulnummer is vooral bedoeld
om u te laten kennismaken met de nieuwe uitvoering en u te laten wen-
nen aan het nieuwe ritme van eens per twee maanden. Het echte eerste
nummer verschijnt op 11 mei, bij de opening van het nieuwe gebouw. 
Eens per twee maanden een blad heeft een aantal voordelen: we heb-
ben meer tijd er iets moois van te maken, bijvoorbeeld door interviews
te houden. 

Laat ons vooral weten wat u ervan vindt! En neem een digitaal abon-
nement als de wijkkas en het milieu u lief zijn. Voor beiden mailt u
naar dekwartiermakers@ gmail.com. In de zomer komt er een nieuw
e-mailadres, tegelijk met de nieuwe website. Maar daarover hoort
u nog meer.

In dit nummer alvast een interview met Jacqueline van Bruggen
over pastoraat, en met Peter (en Eelkje)  Fokkema. 
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Overdenking

Barensnood

”…want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in
al haar delen zucht en in barensnood is.”

Romeinen 8.22

Zojuist, op de bank, met een glaasje wijn in de hand een
reportage van de VPRO gezien over de verschrikkelijke
situatie in  Syrië. Een van verdriet verscheurde vader
schreeuwt terwijl hij zich buigt over zijn zoontje dat ge-
dood is. 

Even hiervoor even op mijn mobieltje het laatste nieuws
gezien op nu.nl, over de situatie in Oekraïne, waar pre-
sident Poetin het hele Westen in het hemd zet door ge-
woon een decreet te tekenen waarmee hij de afschei-
ding van de Krim erkent. 

En nu achter de laptop om een overdenking te typen
voor het nulnummer van het nieuwe kerkblad. Een over-
denking die eigenlijk zou moeten gaan over de vasten-
tijd waar we midden in zitten, of over het naderende
Paasfeest waar we naartoe leven of misschien wel over
het nieuwe gebouw voor De Fontein dat bijna in gebruik
kan worden genomen. 

Bizar, deze combinatie van feiten en gebeurtenissen…
Dat ze allemaal tegelijk plaatsvinden in mijn leven, uw
leven, en dat we daar eigenlijk niet eens echt van opkij-
ken.  Want ja, dat is nu eenmaal onze wereld. We zijn het
gewend. Het vloeit allemaal in elkaar over, gebeurt al-
lemaal tegelijk alsof het de normaalste zaak van de we-
reld is. 

Niet normaal
Terwijl het dat natuurlijk absoluut niet is. Heel onze we-
reld is al lang niet meer normaal. Inderdaad, dat was ze
in Paulus’ tijd al niet, dat is ze in feite na de zondeval
nooit meer geweest. Maar de bovenstaande woorden
uit Romeinen 8 zijn in onze tijd misschien wel meer dan
ooit van toepassing.  Want waar in Paulus’ tijd de ‘ganse
schepping’ eigenlijk nog slechts voor een deel bekend
was en voor het grootste deel ook nog eens ongerept,
onbedorven en onaangetast, zijn wij ervan doordrongen
(ook al sluiten wij te vaak de ogen ervoor) hoe onze
aarde, hoe de ganse schepping inderdaad in al haar
delen zucht, kreunt, uitgeput wordt en stuk gaat.

Het lijkt al bijna niet meer de vraag hoé we onze wereld
aan onze kleinkinderen achterlaten , maar of we über-
haupt nog een leefbare wereld aan hen kunnen overdra-
gen … 
Maar met wat een bijzonder woord sluit dit Bijbelvers
af: ‘barensnood’…! Eigenlijk zegt Paulus: ‘Ja, inderdaad,
de wereld, onze wereld zal een punt bereiken (begin 21e
eeuw ?) dat ze op het punt staat uiteen te vallen, ten
onder te gaan aan de zonde, of beter gezegd: de zonden
van ons mensen. Maar tegelijk zal dat óók de geboorte
inluiden van de ultieme verlossing, de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde, de komst van het messiaanse vrederijk
of hoe de Bijbel daar op allerlei manieren ook over
spreekt.  Zoals de graankorrel in de aarde valt en sterft,
maar juist daardoor nieuwe vrucht geeft. Zoals Jezus
stierf en opstond en daardoor voor ons het nieuwe leven
mogelijk maakte.  Maar God verhoede dat wij dit proces
en het kreunen van de aarde dan maar toejuichen of lijd-
zaam het einde afwachten!

Vechten
Want elke dag opnieuw zijn wij geroepen om te vechten
vóór het leven en tégen de machten van de dood en af-
braak.  Een vrouw die op het punt staat een baby te krij-
gen, laat het ook niet over zich heenkomen, maar vecht
mee om dit nieuwe leven te baren.            
Even op de bank zitten mag, maar morgenvroeg is ho-
pelijk mijn gebed weer : ‘God, laat mij zien hoe ik deze
nieuwe dag leven mag brengen, een zegen mag zijn, in
levens van mensen, in de wereld waarin ik leef.’  
Juist deze tijd vóór Pasen, al vele eeuwen dé tijd bij uit-
stek van bezinning, mag ons opnieuw bepalen bij de
roeping die wij als kinderen van God hebben gekregen,
om middenin onze wereld leven te brengen, Gods leven,
nieuw leven.
Wij leggen ons niet neer bij het onvermijdelijke, noch bij
de machteloosheid die wij vaak ervaren, maar gaan
moedig verder in de kracht van de Geest, zolang deze
wereld, onze wereld, ons nog nodig heeft !

Ds. Alfons van Vliet 

MEDITATIE
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Pastoraat in een nieuw jasje
Pastoraat op een andere manier? Moet dat nou? Jacqueline van Bruggen vertelt
in dit interview waarom het pastoraat aan het veranderen is. 

Het was lekker overzichtelijk in de dagen van weleer. Je had
de dominee en een aantal ouderlingen en die deden het pas-
toraat. Natuurlijk werd er onderling veel naar elkaar omge-
keken. En veel mensen hielpen elkaar. Maar de structuur
stond als een paal boven water: pastoraat, dat doet de ker-
kenraad.
Maar het oude systeem begon steeds meer te kraken en te
piepen. Het is tijd voor iets nieuws! Jacqueline van Bruggen
vertelt wat er zich allemaal afspeelt in de taakgroep. Wat zijn
de plannen en hoe ziet het pastoraat er straks uit?

,,Het belangrijkste is dat we zijn begonnen bij God. Onze ge-
meentevisie stelt God als Vader, Jezus en de heilige Geest
centraal in de gemeente. We zijn vaak geneigd van alles te
bedenken en te doen en dan lopen we onszelf voorbij. We
zijn daarom begonnen met gebed en hebben aan God ge-
vraagd: ‘Heer, wat wilt U met onze gemeente, hoe wilt U ons
gebruiken?’ We hebben dus heel bewust gevraagd om Gods
leiding.”
Het belangrijkste is dat we in de gemeente open staan voor
elkaar, vindt Jacqueline, zodat mensen zich aan elkaar dur-
ven laten zien. ,,Dat geldt ook voor de predikanten. Zij ble-
ken overbelast. Het pastoraat moet daarom breder gedra-
gen worden, door de hele gemeente.”

Kartrekkers
Ook belangrijk is dat er kartrekkers zijn in een taakgroep. Er
zijn mensen nodig die activeren, mensen die plannen beden-
ken en mensen die ze uitvoeren. De taakgroep Pastoraat
heeft die kartrekkers: Peter de Vries en Jacqueline van Brug-

gen. ,,We vullen elkaar prachtig aan,” vindt Jacqueline. 
Peter de Vries en ds. Alfons van Vliet schreven een stuk over
hoe pastoraat gestalte kan krijgen: met contactkringen van
zo’n twintig adressen per kring, op basis van postcode.
,,Dat was het begin: Eddy en Willy van der Meer hebben als
ledenadministrateurs daarbij veel werk verzet. Maar het vol-
gende probleem is natuurlijk dat bij die adressen die zo uit
de kaartenbak komen, het nog een hele klus wordt uit te zoe-
ken hoe je kringen krijgt die goed gaan functioneren. De
mensen aan het hoofd van zo’n kring moeten overzicht heb-
ben van wat er in hun kring gebeurt. Lief en leed, zeg maar.
Zij zijn een beetje te vergelijken met de gewone ouderlingen,
met dit verschil dat ze niet bevestigd hoeven te worden en
bijvoorbeeld geen lange vergaderingen hoeven bij te
wonen.”
Het goede wat er is, wordt overgenomen door de taakgroep
Pastoraat. Vrouw&Kerk, de wijkmedewerkers, het pasto-
raatteam zoals de Koepelkerkgemeente dat had: het is alle-
maal prima in te passen. 
,,Gemeenteleden krijgen vanaf 75 jaar bezoek maar als ie-
mand die jonger is daar ook behoefte aan heeft,  dan kan dat
natuurlijk,” zegt Jacqueline. Dat is veel werk, en daarom kan
de taakgroep daar extra medewerkers voor gebruiken.

Tieners
Een andere categorie die de belangstelling heeft van de taak-
groep: de tieners. ,,Beneden de twaalf jaar loopt het allemaal
wel,” zegt Jacqueline. ,,Maar de tieners komen alleen als er
een tienerdienst is. We hebben een gesprek gehad met de
ouders van die tieners, over hoe ze hun kinderen kunnen hel-
pen het geloof vast te houden. Dat werd erg op prijs gesteld
en het was ook wel nodig: de tieners hebben de afgelopen
jaren niet veel positiefs gezien in de kerk.”
De taakgroep heeft contact opgenomen met andere kerken
in Leeuwarden en maakt samen met hen plannen. ,,We zijn
bezig met ideeën voor de tienerdiensten maar ook voor de
‘gewone’ erediensten.”
De taakgroep gaat niet alles zelf doen. ,,We willen graag sti-
muleren dat de gemeenteleden zelf gaan bedenken wat
nodig is en zelf dingen gaan doen. Maar het allerbelangrijk-
ste blijft dat God centraal staat in de gemeente. Zo blijven
we van binnenuit geïnspireerd.” 

Ineke Evink

Hebt u behoefte aan bezoek van iemand uit het
pastoraal team?
Neem dan contact op met Peter de Vries, Jan Zeeders of
Hinke Wijngaarden. 
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ACTIVITEITEN
Op naar de nieuwe kerk
De Open Hof wordt De Fontein

In het weekend van 10 en 11 mei wordt
de grondig verbouwde Open Hof fees-
telijk in gebruik gebomen door wijkge-
meente De Fontein. Het gebouw krijgt
dan ook officieel de naam De Fontein.
Het programma ziet er globaal als
volgt uit:
• Zaterdagochtend: Open Huis voor

gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente Leeuwarden, buurtbewo-
ners en andere belangstellenden.

• Zaterdag lunchtijd: feestelijke bijeen-
komst voor kerkbestuurders, leden
van de bouwcommissie en vrijwilli-
gers die hebben geholpen bij de
bouw en inrichting.

• Zaterdagavond: feestelijke bijeen-
komst voor alle leden van De Fontein
met veel muziek.

• Zondagochtend: Bijzondere ere-
dienst, gevolgd door koffiedrinken,
onthulling van de naam en afsluitend
een lunch.

Alle activiteiten worden georganiseerd
door een voorbereidingscommissie
vanuit De Fontein, bestaande uit
Saakje van IJs, Gretha Vellinga, Dirkje
van der Veen, Margreet Mollema, Lau-
ra van der Meer, Irma Janssen, Foeke
Henk Bijma en Henk Douma. 
In het volgende nummer veel meer
over de totstandkoming van het ge-
bouw. Nu alvast een aantal foto’s van
de hand van Lubbert Hoekstra en Klaas
Visser. 

Kamperen!
Het wordt zo langzamerhand een tra-
ditie die staat als een huis: het kam-
peerweekend van De Fontein. De edi-
tie van vorig jaar staat de deelnemers
nog op het netvlies gebrand: een Scan-
dinavisch spel waarvoor strategisch in-
zicht en een vaste hand vereist was,
een Bijbelquiz waarop zelfs doorge-
winterde theologen hun tanden had-
den stukgebeten, onvermoede kookta-
lenten die onweerlegbaar hebben
aangetoond dat je voor koken geen
vrouw hoeft te zijn. En eten, veel, lek-
ker en tot laat.
Met andere woorden: zelfs voor tent-
en caravanhaters is dit kampeerweek-
end het overwegen waard. En anders

komt u toch een dagje?
Net als vorig jaar vindt het kampeer-
weekend plaats op Camping De Kleine
Wielen, net buiten Leeuwarden en dus
ook nog te fietsen, van vrijdag 20 tot en
met zondag 22 juni. Houd de datum
vrij, en meld je aan via peter-irene@lij-
brandt.nl

Voor meer informatie mail of 
bel Willem Dijkstra of Peter de Vries.

Uitstapje met de bijbelkring
Thuis in de Bijbel in het Catharijne-
convent
Sinds 8 februari loopt in museum Ca-
tharijneconvent  in Utrecht de tentoon-
stelling Thuis in de Bijbel, waarin kunst-
werken te zien zijn die geïnspireerd zijn
op bijbelverhalen. Het bijzondere is dat
deze verhalen worden getoond in een
voor de kunstenaars bekende omge-
ving.
Zoals de Verloren Zoon in een eigen-
tijdse kroeg, de Emmaüsgangers in
een oer-Hollands landschap, Martha en

Maria in een zeventiende-eeuwse keu-
ken. Kerken, kroegen en keukens vor-
men het decor voor bekende bijbelse
figuren als Jacob en Esau, Jozef of La-
zarus.
Thuis in de Bijbel laat zien hoe bijbelse
vertellingen ingebed zijn in de kunst en
cultuur van de Lage Landen. Hollandse
en Vlaamse meesters gebruiken op
unieke wijze hun vertrouwde omge-
ving voor het weergeven van deze
grote verhalen. De schilderijen ver-
beelden op deze manier niet alleen bij-
belse geschiedenissen, maar geven
ook een indruk van de rijkdom, grof-
heid en armoede van het leven in de
Nederlanden. Onder leiding van een
ervaren gids loopt u door zalen vol
prachtige schilderkunst, bijbels en ge-
bruiksvoorwerpen. Uw bezoek krijgt
door zijn uitleg een extra dimensie.

Uitstapje
De bijbelkring van ds. Hans Kemper-
man wil het seizoen graag afsluiten
met een bezoek aan de tentoonstelling
Thuis in de Bijbel. Op D.V. woensdag 14
mei a.s. gaan we met een touringcar
naar het Catharijneconvent. Ergens on-
derweg stoppen we voor koffie met
gebak. Na bezoek aan het museum en
enige vrije tijd in Utrecht, bijvoorbeeld
voor een grachtentocht, vertrekken we
weer richting Leeuwarden. De dag
wordt afgesloten met een diner. We
vertrekken om acht uur ’s ochtends bij
De Fontein, Goudenregenstraat 77 en
hopen rond negen uur in de avond
weer op deze plaats terug te zijn.
De bijbelkring nodigt u uit om in ver-
bondenheid met elkaar deze dag mee
te maken; we willen de bus graag vol
hebben tot maximaal 30 personen. De
kosten van deze dag, inclusief bus, kof-
fie met gebak, entree museum (12,50
euro) en diner, bedragen ongeveer  55
euro per persoon, uitgaande van een
deelname van 30 personen. 
Als u mee wilt of eerst meer informatie
wilt hebben, kunt u contact opnemen
met Maarten Kuitert, tel. (058) 266 09
24 (De Dulf 288). Tijdens zijn afwezig-
heid van 20 april tot 5 mei kunt u con-
tact opnemen met Titie Wynia, tel.
(058) 254 29 45 (Archipelweg 123 K)
voor opgave of informatie. 

���������
����
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Huwelijksjubilea

April
10 april 40 jaar Dhr. J. Willemsma  en mevr. G. Willemsma – van der Veen Lautastate 56 , 8925 HS  Leeuwarden 
19 april 35 jaar Dhr. A.B. Helder en mevr. I. Evink Willem Lodewijkstraat 107 , 8933 BL  Leeuwarden 
27 april 25 jaar Dhr. W.R. Bloembergen  en mevr. R. Bloembergen –Spoelstra Fonteinstraat 39 , 8913 CV  Leeuwarden 

Mei
3 mei 25 jaar Dhr. P. Hiemstra en mevr. Hoekstra  Frederik  Ruyschstraat 41 , 8921 VV  Leeuwarden 
10 mei 40 jaar Dhr. A.W. Bronsema en mevr. T. Bronsema –van der Lei Albert Schweitzerstraat 48, 8921 SM  Leeuwarden 
18 mei 25 jaar Dhr. H.C.B. Kooistra en mevr. S. Kooistra –de Vries Ried 12 , 8931 HA  Leeuwarden 
22 mei 45 jaar Dhr. J. Helmholt en mevr. A. Helmholt – van der Naald Swammerdamstraat 17 , 8921 VL  Leeuwarden 

Juni
5 juni 55 jaar Dhr. A.C. Losse  en mevr. I. Losse – Parijs Dragoonsplein 221 , 8923 AJ  Leeuwarden 
20 juni 45 jaar Dhr. M. de Jong en mevr. E. de Jong – Hoekstra Carlierstraat 69 , 8919 BD  Leeuwarden 
29 juni 30 jaar Dhr. R.D. Houttuin  en mevr. N. Houttuin – Castell Salles Groningerplein 6 , 8921 NL  Leeuwarden 
29 juni 30 jaar Dhr. W. Visser en mevr. J. Visser – de Boer Honingboomstraat 2 , 8924 EE  Leeuwarden 

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

April
3 april Einte Dekker Vredeman de Vriesstraat 33 8921 BR 10 jaar 
10 april Melissa van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 2 jaar
10 april Marit Hoitinga Potgieterstraat 28 8914 AL 12 jaar 
13 april Lucas Zijlema Oldegalileën 157 8922 AD 10 jaar
14 april Anna de Graaf Sassingastins 56 8925 JM 7 jaar
15 april Gerben de Vries Tjerk Hiddesstraat 18 8921 NP 4 jaar 

Mei
20 mei Britte Siemonsma Verzetstraat 19 8923 CP 3 jaar 
21 mei Eva Meijering Spechtstraat  22 8917 EJ 8 jaar 
27 mei Gijs Bijker Westerparkstraat 17 8913 CA 7 jaar 

Jacqueline Galama Groningerstraatweg 27 8922 EZ 13 jaar

Verjaardagen ouderen vanaf 70 jaar

April
5 april Mevr. T. de Vries – Rozendaal Coopmansstraat 11 8921 SR 75 jaar
9 april Dhr. J.P. Mast Taco van der Veenplein 143 8923 EN 70 jaar 
10 april Mevr. J.G.J. Juijn – Sangers Archipelweg 105 A 8921 TG 70 jaar 
5 april Mevr. T. van der Sar – Wielinga Pier Panderstraat 12 8913 CH 91 jaar
16 april Mevr. H. Plantinga – Brouwer Willem Lodewijkstr. 19 8933 BH 70 jaar
26 april Mevr. H. Cnossen – Boeijenga Lijsterstraat 25 8917 CX 95 jaar

Mei
1 mei Dhr. W. van Kammen Swammerdamstr. 61 8921 VM 95 jaar
5 mei Mevr.G. Hoekstra – Jansma Van Leeuwenhoekstr. 30 8921 VB 70 jaar
5 mei Dhr. P. Vellinga Taxo van der Veenplein 135 8923 En 70 jaar
11 mei Dhr. J. Strampel Pasteurweg 37 8921 VN 94 jaar
12 mei Dhr. P. Veerschut Paardestraat 12 8921 LX 75 jaar
8 mei Mevr. F. Staal – Boersma Catharinahof 14 8911 JX 90 jaar
9 mei Dhr. J. Luimstra Achter de Hoven 204 8933 CV 75 jaar 
12 mei Mevr. J. Lodema – Haitsma Pieter Sipmawei 290 8915 EH 93 jaar
19 mei Dhr. H. de Jong Goudenregenstraat 62 8922 CS 75 jaar
22 mei Dhr. S. Andringa Piskhoarndyk 1 A  Wirdum F 9088 BX 93 jaar 
24 mei Mevr. J. Heidstra – Dragstra Auke Stellingwerfstr. 15 8921 NT 92 jaar 
26 mei Mevr. J.C. ter Steege – van Kempen Goudenregenstraat 25 8922 CM 90 jaar 
29 mei Mevr. W. Wiersma – Kranenburg Fonteinstraat 71 8913 CW 90 jaar
29 mei Dhr. D. Kooistra Groningerstraatweg 46 8921 TR 70 jaar

Juni
29 juni Mevr. J. Wiersma - Haijma Nieuwekade 44 8911 JZ 90 jaar 
30 juni Mevr. W. Slump – Reker Dragoonsplein 343 8923 AJ 80 jaar

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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Achttien kisten

Vele jaren geleden, was er groot verdriet.
Achttien bruine kisten, nauwkeurig op een rij,

afgedekt met vlaggen, een krans voor elke kist.
Jonge, sterke kerels, gevallen, niet uitgewist.

Zij waren toen de laatsten in een rij van 108,
want dat is het getal van hen die zijn gebleven.

Eens waren zij, tezamen met zovelen,
de hoop voor de Papoea’s om vrij te kunnen leven.

Helaas kwam door botsing van belangen,
Voor dit volk een einde aan hun sterk verlangen.

M. Kuitert

Over enige tijd mogen we weer onze doden herdenken, ook 
deze 108, gevolgd door het feest van de bevrijding.

Misschien kunnen we dan ook even denken aan dat vriendelijke
volkje, dat nog steeds snakt naar diezelfde vrijheid, hen eens 

beloofd door de machtigen van deze wereld.

7DE FONTEIN 058 • APRIL 2014

19242 nulnummer_Opmaak 1  03-04-14  10:37  Pagina 7



8

In de schijnwerper: Peter Fokkema
die zich met Eelkje erg thuis voelt in De Fontein 

Hoe hebben jullie de doop- en belijdenisdienst op 10 novem-
ber ervaren?
“Het was een fijne dienst, veel mensen, al die kinderen er
omheen. De vrijheid om zelf invulling aan deze dienst te
mogen geven en foto’s te mogen maken: het was een warme
ervaring. Een hele fijne herinnering, vooral ook later voor
Matthijs. Het bijzondere van de dienst was, naast de doop
van mij en Matthijs, om samen bewust belijdenis van je ge-
loof te mogen doen.”

Waar ben je geboren en opgegroeid?
,,In het Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden op 13 juli 1985.
Mijn ouders woonden toen in de Tjerk Hiddesstraat. In deze
wijk ben ik opgegroeid samen met mijn zusje Marinda, die
twee jaar jonger is. Ik heb op de Tjerk Hiddesschool gezeten,
groep 1 tot en met 8, gevolgd door het vmbo. Door bijzon-
dere omstandigheden heb ik mijn studie enige tijd onderbro-
ken en ben ik gaan werken. Na enkele jaren heb ik mijn studie
toch weer hervat: ik ben een ict-opleiding aan de Friese Poort
gaan volgen en heb mijn mbo-diploma gehaald. ”

Hoe heb je jouw opvoeding ervaren, vooral met betrekking
tot het geloof?
,,Aan mijn opvoeding heb ik geen nare herinneringen over-
gehouden, maar met betrekking tot het christelijk geloof

heb ik weinig meegekregen. In die tijd ervoer ik dat niet echt
als een gemis. Misschien was er wel onbewust een vaag
godsgevoel, maar pas door mijn ontmoeting met Eelkje ver-
anderde dit in een beginnend geloof in God. Doordat ik ge-
regeld met Eelkje en haar ouders naar de kerk ging, werd dat
gevoel sterker. Na ons huwelijk hebben we samen een Al-
phacursus gevolgd. ”

Wist je als jongen al wat je later wilde worden?
,,Niet echt, maar mijn vader had thuis een computer en
waarschijnlijk ben ik door zijn omgaan met de computer in
mijn jonge jaren onbewust die richting ingeslagen. Na mijn
ict-opleiding aan de Friese Poort kreeg ik een baan in de au-
tomatisering. Ik werk nu bij de overheid als functioneel be-
heerder in de automatisering en studeer in mijn vrije tijd voor
bedrijfskundige informatica op hbo-niveau. ” 

Welk moment in je leven springt er echt uit? 
,,De geboorte van Matthijs, vooral door de bijzondere wijze
waarop dit gebeurde. Het moest namelijk met een keizer-
snede en daar mocht ik zelf bij zijn. ”

Heb je een favoriet Bijbelgedeelte en/of lied?
,,Als trouwtekst hebben wij destijds gekozen voor 1 Kor. 13:13
‘Geloof, hoop en liefde’, maar voor onze belijdenis het ge-
deelte in Matth. 28:20b ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie,
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’. Een lied
dat ons erg aanspreekt is Heer, ik kom tot U uit Opwekking.
”

Heb je ook hobby’s?
,,Erg veel tijd voor een hobby heb ik nu niet vanwege mijn
studie, maar ik luister graag naar muziek. Geen voorkeur
voor een bepaald soort muziek. Ik vind muziek vooral mooi
als er door het beluisteren hiervan, bepaalde herinneringen
bij je opkomen. Ook lees ik graag een boek, het liefst als ont-
spanning. Bijvoorbeeld de boeken van Stieg Larsson. Een
schrijver die erg verrassend kan zijn. Hoewel eten niet direct
een hobby is, mogen ze mij midden in de nacht wakker
maken voor een lekkere pizza.” 

Als je de kans kreeg, wat zou je dan in De Fontein willen
veranderen?
,,Eigenlijk niets. We hebben natuurlijk nog maar net echt met
de Fonteingemeente kennis gemaakt. Wel willen we bena-
drukken dat iedereen zo aardig was. In de ontmoeting direct
na de dienst, maar ook tijdens het koffiedrinken. Het gaf je
het gevoel erbij te horen. Wij hebben dus geen behoefte iets
te willen veranderen.”

Maarten Kuitert
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Wat goed is voor jongeren, is goed
voor de hele gemeente
Jeugd en jongeren zijn een belangrijk speerpunt van De Fontein. 
Maar wat gebeurt er concreet op dat gebied, en dan vooral voor de tieners?  

Om te beginnen is er een beleidsplan gemaakt dat Ruben
Muller, lid van de taakgroep Jeugd & Jongeren en contact-
persoon in de kerkenraad, op de gemeenteavond van 26
maart heeft gepresenteerd.

Relaties in de steigers heet het plan en die vlag dekt de lading
helemaal. Relaties, daar gaat het om, legt Ruben uit. De re-
latie met God, de persoonlijke relatie met een of twee men-
sen, de relaties in een kleine groep en de relatie met de grote
groep, de hele gemeente. 
Daarvoor is een aantal middelen bedacht, zoals de tiener-
diensten. Tieners trekken nu eenmaal het liefst op met an-
dere tieners. 

Hoe zien de tienerdiensten van nu er eigenlijk uit?
“We proberen in de tienerdienst een liturgische opbouw aan
te houden. We openen, bidden, zingen, lezen uit de Bijbel
(op verschillende manieren), hebben een soort overdenking
(met interactie, vragen, opdrachten et cetera) en sluiten af
met gebed. Misschien herkent niet iedereen deze opbouw
en we wijken er ook van af. Maar het is nog steeds wel de in-
steek. We willen geen gespreksgroep worden: dat willen we
op een ander moment van de week gaan doen.”

Je zou kunnen denken dat de erediensten er wel hetzelfde
uit kunnen blijven zien nu er tienerdiensten zijn. 
“Het is een misvatting te denken dat er een paar dingen
moeten veranderen voor de tieners en dat ze dan wel weer
komen. Allereerst komen tieners naar de dienst omdat er an-
dere tieners zijn met wie ze een band hebben: het draait dus
om relaties. De doelgroep van twaalf tot twintig jaar zoekt
aansluiting bij leeftijdsgenoten, zoekt vrienden. Hadden we
nu geen aparte tienerdiensten gehad, dan was de helft van
de huidige tieners weg geweest.”

Verander de dienst en de jongeren stromen toe?
“De eredienst moet zeker veranderen maar ik ken genoeg
gemeenten waar de eredienst een stuk jeugdvriendelijker is,
maar waar toch niet meer jeugd in de eredienst komt. Het is
dan ook een misverstand dat de eredienst alleen zou moeten
veranderen vanwege jongeren. Dat ligt veel breder. Ook bij
gemeenteleden van boven de twintig, zelfs tot in de zestig
en zeventig jaar, is veel behoefte aan verandering. We hoe-
ven niet meteen te weten hoe het wél moet voordat we ver-
anderen. Je moet gewoon ergens beginnen. Wat echt be-
langrijk is: sfeer en preken in een taal die iedereen begrijpt.
Tieners willen daarnaast graag een concrete toepassing voor
de week die volgt. En de muziek natuurlijk.”

Wat vinden de jongeren zelf van het plan?
“Dat is lastig te zeggen. Ze zijn blij dat er wat gedaan wordt
maar willen graag aansluiten bij leeftijdsgenoten. Dat zijn de
signalen die we horen en daar maken we nu werk van. Het
volleybaltoernooi van afgelopen januari was een aanzet, nu
gaan we het meer gestructureerd proberen aan te pakken.
Daarvoor is een overleg gepland en als resultaat gaan we bij-
voorbeeld met honderd jongeren uit verschillende kerken in
twee bussen naar de EO-jongerendag.”

Jeugdwerk moet veel meer onderdeel worden van wat er in
de hele gemeente gebeurt, vindt Ruben. Het werken met
kleine groepen is voor de hele gemeente goed, niet alleen
voor jongeren. En dat geldt voor meer dingen. “De muziek-
groep werd bijvoorbeeld een jongerenmuziekgroep ge-
noemd. Onzin, de muziekgroep is een muziekgroep van de
hele gemeente. Ga veranderingen niet afschuiven op alleen
de tieners en jongeren. Of definieer in ieder geval jongere!
Dan zal blijken dat die jongere waarschijnlijk ook nog vijftig
of ouder kan zijn.”

Ineke Evink
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Meedenken en meedoen met 
de fontein

Al een aantal jaren heeft De Fontein een Mission Statement waarin omschreven staat
wat voor gemeente wij willen zijn en wat we daarvoor willen doen. De belangrijkste zin
uit het Mission Statement is: 

‘Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij als volgelingen van Jezus Christus, de
gekruisigde en opgestane Heer, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn en een licht
voor de wereld.’

Dat klinkt prachtig en dat is het ook. Maar nu de praktijk. De kerkenraad heeft een aantal
mensen gevraagd een beleidsplan op te stellen waarin alles wat de taakgroepen doen
hieraan te verbinden. Maar niet alleen de taakgroepen, de hele gemeente kan meeden-
ken, graag zelfs!

Er komen daarom twee avonden, allereerste een gemeenteavond waar (onder andere)
deze plannen worden toegelicht, en als tweede, voor de mensen die graag willen mee-
denken, een brainstormsessie. 

Gemeenteavond: woensdag 26 maart, 19.30 uur 
Meedenkbijeenkomst: donderdag 3 april, 20.00 uur

Voor meer informatie. Bel of mail Henk Douma, 
henkdouma@hotmail.com of 

058-2125808

Wilt u het Mission Statement zelf hebben? 
Bel of mail Reinouw Jellema, 

rj.jellema@planet.nl of 
058-2138412
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Paasfeest: hoe vertel ik het mijn
niet-christelijke buren?

Pasen, dat betekent voor veel niet-christenen vooral een
extra lang weekend, eieren verven met de kinderen en een
Paashaas van chocolade. Maar hoe leg je uit wat Pasen ei-
genlijk voor feest is aan iemand die niets weet van de Bijbel? 

Dat is nog niet zo simpel voor iemand die is opgegroeid met
de kinderbijbel, een christelijke school, catechisatie en ou-
ders die van alles vertellen. Voor je het weet, spreek je in voor
andere onbegrijpelijke taal. ‘Schoongewassen met het bloed
van Jezus?’ Dat is voor veel mensen abracadabra, of erger
nog: eng! Hieronder daarom een verhaal over Pasen zoals u
het zou kunnen vertellen aan uw buren die niet beter weten
of Pasen gaat over eieren en de Paashaas.

Overwinning
Het christelijke Paasfeest heeft oorspronkelijk niets te
maken met eieren of met een haas. Pasen is vanouds het be-
langrijkste feest van de christelijke kerk, veel belangrijker ei-
genlijk dan het Kerstfeest. 
Met Kerst viert de kerk de geboorte van Jezus, de zoon van
God. Hij kwam als mens op de aarde om de band tussen God
en mensen te herstellen. Die band was ernstig beschadigd
door al het kwaad in de wereld dat mensen elkaar aandoen. 
Met Pasen vieren christenen zijn opstanding uit de dood,
nadat hij op Goede Vrijdag was gestorven aan het kruis, van-

wege datzelfde kwaad. 
Christenen vieren dat Jezus sterker is dan de dood en sterker
dan het kwaad. Pasen is dus het feest van de overwinning op
de dood. Reden voor veel kerken om groot uit te pakken met
Pasen. Ook met eieren trouwens, en met lekker eten.

Vasten
De opmaat van het Paasfeest begint met de veertigdagen-
tijd vanaf Aswoensdag. Wanneer het carnaval is afgelopen,
halen de Rooms-katholieke christenen een askruisje bij de
kerk. De bedoeling van dat askruisje is hen te herinneren aan
hun sterfelijkheid. 
Met Aswoensdag begint de Vastentijd, ook wel de Veertig-
dagentijd of Lijdenstijd genoemd, waarin een aantal voe-
dingsmiddelen niet worden genuttigd. 
Vasten was vooral de gewoonte in de Rooms-katholieke
Kerk maar wordt de laatste jaren steeds populairder, ook
protestanten zijn zich gaan interesseren in vasten. 
Vasten betekent overigens niet niets meer eten maar wel je
luxe laten staan, zoals vlees, alcohol en snoep, of minder
eten. Het geld dat je met het laten staan van de luxe uit-
spaart, gaat naar een goed doel. Vasten is geen doel op zich,
de bedoeling is dat je meer tijd spendeert aan bidden en dat
je je goed realiseert waarom Jezus is gestorven.
Daarmee verschilt het vasten van christenen dus nogal van
het vasten dat moslims doen tijdens Ramadan. Zij eten en
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drinken niet tussen zonsop- en zonsondergang en hebben
speciale gerechten die ze eten in de tijd dat de zon onder is.
Een alternatief voor minder of sober eten, is zoveel mogelijk
de auto laten staan, of 40 dagen lang niet twitteren, tv-kijken
of facebooken. Alles wat moeite kost om te laten, kan een
vorm van vasten zijn. Dat is de keuze van de individuele ge-

lovige zelf. Vasten is trouwens sowieso niet verplicht in pro-
testantse kerken en ook Rooms-katholieke christenen zijn
daar veel vrijer in dan vroeger het geval was.  
Met Pasen is er een eind gekomen aan het vasten, Pasen is
een feest en daar hoort lekker eten bij. 

Joods
Om meteen even een misverstand uit de weg te ruimen: het
christelijke geloof komt oorspronkelijk niet uit het Westen,
het is eigenlijk een Oosterse godsdienst. Het christendom
komt voort uit de joodse godsdienst en de joden vieren Pe-
sach, de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. 

Lentefeesten
Voordat het christendom in Europa zijn intrede deed, waren
hier andere godsdiensten, zoals die van de Germanen bij-
voorbeeld, met goden als Wodan, Freija en Donar. De Ger-
manen hadden een aantal feesten die verbonden waren met
de seizoenen, die onder andere werden gevierd in de lente.
Logisch, want met de lente begint het vruchtbare seizoen.
De Romeinen konden er ook wat van. Van 4 april tot 10 april
vierden ze bijvoorbeeld de Megalensia ter ere van de vrucht-
baarheidsgodin Cybele, en van 12  tot 19 april de Cerealia
voor de godin Ceres. Op 15 april werd Fordicidia gevierd voor
Maia, en zo waren er nog een paar feesten.

De christelijke kerk heeft een aantal van die Romeinse en
Germaanse feesten gekerstend, christelijk gemaakt als het
ware, de winterzonnewende werd het Kerstfeest, de lente-
feesten veranderden in Pasen. Overeenkomst is dat alle fees-
ten in de lente te maken hadden met nieuw leven, en dat
geldt ook voor het Paasfeest.

Paashaas
Over de Paashaas doen allerlei theorieën de ronde. De
nieuwste is dat hij helemaal niet oud is maar stamt uit het
begin van de 19e eeuw. Zijn verhaal ontstond in Duitsland.
De Paashaas schenkt daar eieren aan kinderen die zich goed
hebben gedragen, een soort Sinterklaas van de lente. In 1825
duikt de Paashaas ook in Nederland op, het bleek een blij-
vertje. 
Paaseieren stammen ook al uit de Germaanse traditie. Ze
werden als symbool van vruchtbaarheid, in akkers begraven
zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden.
Dat is in ieder geval een van de gangbare verklaringen.
Voor de paaseieren is ook een meer pragmatische verklaring.
Tijdens de vasten was het eten van eieren verboden. Maar
kippen hebben natuurlijk geen weet van de vasten, zij leggen
gewoon door. Dat resulteert in een overschot aan eieren als
Pasen is aangebroken. Allemaal tegelijk opeten dus! De oud-
ste eieren waren niet meer eetbaar en daarom werden die
fraai beschilderd. 
En natuurlijk staan eieren ook voor nieuw leven, wat weer
mooi past bij Pasen als feest van de overwinning op de dood.
Vrolijk Pasen gewenst!

Ineke Evink
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EO-Jongerendag 2014

Op 14 juni organiseert BEAM de 40e EO-Jongerendag. En de eerste drie artiesten zijn

bekend: Matt Redman, Rend Collective en Newsboys. De kaartverkoop voor de 40e Jon-

gerendag start voor BEAM-leden op 6 februari en voor niet-leden op 13 februari. Nog

geen lid? Meld je snel aan. Verder informatie over de EO-Jongerendag volgt spoedig.

14 juni

Festival 316
Ureterp
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Kerkdiensten

April
6 apr Ds. J.G.Kemperman
13 apr Ds. J.G.Kemperman
17 apr Ds. Alfons van Vliet
18 apr Ds. J.G.Kemperman
19 apr Ds. Alfons van Vliet
20 apr Ds. Alfons van Vliet
27 apr Ds.Alfons van Vliet

Mei
4 mei Mevr. Nelleke Berntsen
11 mei Ds. J.G.Kemperman 

(in de verbouwde kerk)
18 mei Ds. Alfons van Vliet
25 mei Ds. J.G.Kemperman
29 mei Viergroep (Hemelvaart)

Juni
1 jun Ds. J.G.Kemperman
8 jun Ds. J.G.Kemperman
15 jun Ds. Alfons van Vliet
22 jun Ds. Alfons van Vliet
29 jun Ds. J.G.Kemperman
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