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Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één
lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één
lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest door-
drenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven
of vrije mensen zijn. Wanneer één lichaamsdeel pijn
lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaams-
deel met respect behandeld wordt, delen alle andere
in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus
en ieder van u maakt daar deel van uit….
(enkele verzen uit 1 Kor 12: 12-27)

Ik schrijf dit op de dag na de Interkerkelijke gebedssa-
menkomst voor de nood in de wereld, die op 17 septem-
ber gehouden werd in de Morgenster, het kerkgebouw
van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). De gebeds-
samenkomst werd gedragen door zestien verschillende
kerken, gemeenten, parochies. Tijdens deze avond
waren er inleiders van de vrijgemaakte kerk, de Christe-
lijke Gereformeerde Kerk, de Vrij Evangelische Ge-
meente, de Evangelische Gemeente en de Rooms-Ka-
tholieke Parochie en de avond werd geleid door een
PKN-predikant. 

Een prachtig en enorm bemoedigend voorbeeld van
waar Paulus het in 1 Kor. 12 over heeft. De paar honderd
mensen op de avond hebben deze eenheid ook zeer in-
tens ervaren en beleefd.
Toen ik daar was moest ik ook denken aan de woorden
van Psalm 133: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broe-
ders bijeen te wonen!’

Toen we samen zongen, baden en luisterden, mochten
we even iets proeven van hoe het moet zijn bedoeld
door de Here God. Ook te midden van alle verscheurd-
heid waar we zo vaak mee te maken hebben, in kerken
en gemeenten, in huwelijken en gezinnen, in de maat-
schappij en in de wereld. Hoe hij ons mensen aan elkaar
geeft om er voor elkaar te zijn, tot steun, tot toeverlaat,
tot zegen. 

Hoe we allemaal verschillend mogen zijn, unieke per-
soonlijkheden, met al onze eigenaardigheden (wat een
vriendelijk woord trouwens: ‘eigen - aardigheid). Maar
tegelijk zijn we met elkaar verbonden, vormen we
samen dat éne lichaam, in het diepe besef dat we aan
elkaar gegeven zijn en elkaar nodig hebben.

Ik bedacht ook hoe bevoorrecht we zijn dat we in deze
tijd leven. Want een of twee generaties geleden was bo-
vengenoemde saamhorigheid dwars door zoveel kerk-
muren heen nog onmogelijk.

Ga ik te ver, als ik zeg dat ik even een stukje van de
hemel proefde? 

En toen gingen mijn gedachten ook naar onze eigen ge-
meente, De Fontein.
Want dwars door de (kerkelijke) verscheurdheid heen
van de afgelopen jaren, hebben zóveel mensen, van
jong tot oud, elkaar gevonden in een gemeente die er
volop wil zijn voor elkaar en voor anderen, vanuit het
diepe besef dat de Here God ons aan elkaar heeft gege-
ven! 

Voor praktisch niemand is het meer belangrijk uit welke
‘oorspronkelijke’ wijk we komen. Het enige dat we be-
langrijk vinden is dat we samen De Fontein zijn en het
levende water van Gods Evangelie over Zijn akker kun-
nen laten vloeien, zodat er overal nieuw leven ontstaat.
We willen lief en leed met elkaar delen, en ons uitstrek-
ken naar anderen om ons heen, binnen en buiten de
kerk.

De ‘oecumene’, de eenheid, de verbondenheid met el-
kaar is ons daarom uit het hart gegrepen. We weten zo
goed wat verscheurdheid te weeg brengt , maar ook
wat een zegen en vreugde eenheid geeft. 

En vol verwachting zien we daarom uit naar hoe de Here
God ons wil gaan gebruiken in dit nieuwe seizoen om el-
kaar en anderen tot zegen te zijn. En we reiken iedereen
de hand die met ons mee wil doen en met wie wij mee
mogen doen!

Ds. Alfons van Vliet 

MEDITATIE
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NIEUWS
De nieuwe kerkenraad 
en zijn werkwijze
Op 7 en 21 september zijn nieuwe
ambtsdragers geïnstalleerd, zodat De
Fontein het seizoen 2014/2015 met een
vernieuwd bestuur ingaat. Maar ook de
werkwijze van dat bestuur is ver-
nieuwd. Vanaf 1 oktober – zo staat ook
beschreven in het beleidsplan dat op
defontein058.nl te lezen is – geldt een
andere bestuursstructuur. 

Er is voortaan een Grote Kerkenraad,
waarin alle ambtsdragers (predikanten,
ouderlingen en diakenen) zitting heb-
ben. Deze Grote Kerkenraad vergadert
vier keer per jaar en neemt beslissingen
over de belangrijke kerkelijke zaken. De
Grote Kerkenraad bestaat uit de twee
predikanten, veertien ouderlingen, vijf
diakenen en drie ouderling-kerkrent-
meesters. We zouden er graag nog een
paar pastorale ouderlingen en diakenen
bij willen hebben, maar met deze ploeg
kunnen we het nieuwe seizoen heel
goed aanvangen.

De Kleine Kerkenraad komt zeven keer
per jaar bijeen en is vooral bezig met
het (doen) organiseren van alle wijkac-
tiviteiten. De Kleine Kerkenraad be-
staat uit: een voorzitter, een scriba,
beide predikanten, vier ouderlingen die
vertegenwoordiger zijn van een Taak-
groep, een diaken en een ouderling-
kerkrentmeester.

Tot slot is er nog een Moderamen be-
staande uit de voorzitter, de scriba, een
predikant, een diaken en een ouderling-
kerkrentmeester. Het Moderamen be-
reidt de vergaderingen van de Grote en
de Kleine Kerkenraad voor.

In de vergadering van de Grote Kerken-
raad op 6 oktober vindt de verkiezing
van de voorzitter en de scriba plaats.
Voor het voorzitterschap heeft zich
kandidaat gesteld Henk Bijma en voor
het scribaat Henk Douma.

Kerkenraad De Fontein

Het nieuwe Liedboek
Sinds eind augustus gebruiken we in de
diensten het nieuwe Liedboek. Op 5 ok-
tober komt Evangelische Boekhandel
de Fakkel met een standje naar De Fon-
tein, zodat wie dat wil kan intekenen
voor een exemplaar, vooral voor thuis-
gebruik. Want in de kerkzaal komen de
liederen uiteraard gewoon op de be-
amer. Het beloofde notenschrift erbij
laat iets langer op zich wachten dan ge-
hoopt. Het computerprogramma van
Liedboek BV sluit namelijk niet naad-
loos aan op het projectieprogramma
dat wij hebben.

Handen schudden na de dienst
Zouden de dominee en de ouderling
van dienst ruzie hebben? Ze gaan elk
een andere kant op de kerk uit! Geluk-
kig is niets minder waar. Sinds enkele
weken staan de dominee en de ouder-
ling van dienst inderdaad niet meer
naast elkaar handen te schudden aan
het einde van de dienst. Ze nemen elk
één van de uitgangen voor hun reke-
ning, zodat ook de mensen die gebruik
maken van de deuren naast het orgel,
een goede week toegewenst kunnen
krijgen. 

Voorbedenboek
Voor elke dienst ligt in de ontmoetings-
ruimte het voorbedenboek, dat onze
gemeente als geschenk heeft gekregen

bij de opening van De Fontein. U kunt
hier tot ongeveer tien voor half tien een
gebedspunt in opschrijven: iets waar-
voor u graag met de hele gemeente
voor wilt danken of bidden. De ouder-
ling van dienst neemt het boek mee
naar de consistorie om het aan de voor-
ganger te geven. Uiteraard kunt u ook
nog altijd persoonlijk gebedspunten
aandragen bij de predikanten. 

Communiceren 
wordt nog makkelijker
Vanaf vandaag – zondag 28 september
– is de nieuwe website 

www.defontein058.nl
in de lucht.
Tegelijk met de site hebben we ook een
oude wens binnen De Fontein werke-
lijkheid kunnen laten worden: eendui-
dige, eenvoudige e-mailadressen voor
alle taakgroepen en ‘functionarissen’
binnen de gemeente. Elke taakgroep is
voortaan te bereiken via (bijv.) oude-
ren@defontein058.nl, pastoraat@de-
fontein058.nl, noem maar op. Het vol-
ledige lijstje staat op de site, onder
Taakgroepen. 
Ook bijvoorbeeld de predikanten, de
zondagsbriefredactie en de beamer-
ploeg hebben een eigen mailadres ge-
kregen. De mails komen automatisch
bij de contactpersonen terecht. 
Een ander voordeel: taakgroepen hoe-
ven voor het promoten van hun activi-
teiten nog maar één handeling te ver-
richten: een formulier invullen op de
site, onder Activiteit aanmelden. De
Taakgroep Communicatie zorgt vervol-
gens voor verdere bekendmaking via
de meest geschikte middelen: de zon-
dagsbrief, Geandewei, het magazine,
eventueel posters en persberichten:
verzin het maar! 

De taakgroep Communicatie

Hartelijk bedankt!
Wij willen iedereen hartelijk bedan-
ken voor de vriendelijke woorden,
de kaartjes, presentjes en bezoek-
jes na de geboorte van onze doch-
ter en zusje Hanne, op 7 juni.

Arjen, Alja en Sieger Bakker
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Interview met beheerder Rob Tigchelaar
‘Wat kost de koffie?’ 

Behalve de kerkdiensten op zondagmor-
gen gebeurt er natuurlijk nog veel meer
in De Fontein. Hoe is het om te werken in
zo’n nieuw gebouw? Beheerder Rob Tig-
chelaar vertelt alles over verhuur, kopjes
koffie en het gebouw zelf.

Hoe bevalt het werken in het nieuwe
gebouw? 
,,Fantastisch. We hebben mogen mee-
denken met de inrichting en daar waren
we heel blij mee. Mede daardoor is het
een heel efficiënte en prettige werk-
ruimte geworden.”

Wat gebeurt er allemaal nog meer in
De Fontein? 
,,Behalve de diensten, wordt het ge-
bouw verhuurd. Dat gebeurt nu wel
veel minder dan voorheen. We zijn veel
vaste huurders kwijtgeraakt door de
economische crisis. Daarnaast hebben
veel huurders zelf nieuw gebouwd,
zoals Jeugdhulp Friesland. De voorma-
lige Open Hof is door de verbouwing
ook een tijd dicht geweest. Huurders

die tot dan toe kwamen, gingen naar
andere gebouwen. Die zijn we dus bijna
allemaal kwijtgeraakt, op één na. Dat is
de Dutch Bodywork Academy, een club
die allerlei soorten massages geeft,
sportmassage bijvoorbeeld.  We zijn
druk bezig om nieuwe huurders te krij-
gen. Na de opening is er een open dag
geweest voor deze doelgroep, waar
vijftien geïnteresseerden op afkwa-
men. In ons nadeel is dat we geen re-
clame mogen maken. De kerk is eigen-
aar van De Fontein en de kerk wordt
gezien als een charitatieve instelling.
Het is voor dat soort instellingen verbo-
den reclame te maken, omdat dat
wordt gezien als valse concurrentie
voor de horeca.  We moeten het dus
hebben van mond-tot-mondreclame.
Dat lukt overigens wel: we hebben on-
langs een diplomauitreiking van Sten-
den onderdak gegeven, gevolgd door
een receptie. Maar we hopen natuurlijk
dat er nog meer instellingen en clubs
ons gaan vinden.”

Wat kost de koffie eigenlijk per kopje? 
,,Dat hangt ervan af. Als je hier een zaal
huurt, betaal je 1,50 euro per kopje.
Maar voor de koffie die je na de kerk-
dienst drinkt, wordt 25 cent per kopje
gerekend. Eigenlijk is dat te weinig.
Niet alleen de koffie zelf, de melk en de
suiker moeten worden betaald, ook het
water, de elektriciteit, de apparatuur en
het onderhoud daaraan. Maar het Col-
lege van Kerkrentmeesters heeft dat
een paar jaar geleden zo beslist. Hoe-
veel er wekelijks in de spaarpotjes
komt, weet ik niet, dat regelt de koffie-
commissie.” [Noot van de redactie: Piet
Lemstra meldt dat er gemiddeld veer-
tig euro per zondag wordt opgehaald.]

Stel je wilt een zaaltje huren voor je
club, waar moet je dan zijn?
,,Dan kun je het beste contact opne-
men met Beheer Kerkgebouwen Leeu-
warden. We zijn elke werkdag van 9 tot
12 uur bereikbaar op (058) 212 83 13.
Een mailtje sturen kan ook: info@gro-
tekerkleeuwarden.nl In de Grote Kerk
hebben we namelijk alle agenda’s lig-
gen, ook die van De Fontein en De
Schakel. Je kunt dan meteen inlichtin-
gen krijgen over de prijs, welke zalen er
beschikbaar zijn, en zo meer. In De Fon-
tein zijn zaaltjes vanaf vijftien personen
tot en met de kerkzaal voor driehon-
derd mensen, gerekend met de ge-
wone opstelling van de stoelen zoals
die ook op zondag is. Je kunt ook zalen
huren waaraan je niet kunt merken dat
je in een kerk bent.”

Kun je als gemeentelid ook je verjaar-
dag of jubileum vieren in de kerk?
,,Ja, dat kan natuurlijk, je betaalt dan
dezelfde prijzen voor zaalhuur en koffie
als clubs en instellingen. Alleen als er
een huwelijk of een begrafenis wordt
gehouden, zijn er geen kosten aan ver-
bonden. Dat wil zeggen, voor de kerk-
leden. Voor mensen die geen lid zijn van
de PGL gelden ook dan de gewone prij-
zen.” 

Ineke Evink
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Op 1 oktober komt de lang verwachte
Bijbel in Gewone Taal uit. Maar was het
niet altijd al de bedoeling van vertalin-
gen dat iedereen de Bijbel in zijn of
haar eigen taal kan lezen? Dr. Matthijs
de Jong is coördinator Bijbelweten-
schappen, Nieuwe Testament bij het
Nederlands Bijbelgenootschap. Hij was
als vertaler en bijbelwetenschapper
nauw betrokken bij de totstandkoming
van de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en
legt uit. 

Waarin onderscheidt deze vertaling
zich van de NBV?
,,Bij de Bijbel in Gewone Taal staat be-
grijpelijkheid altijd voorop. Er worden
gewone woorden gebruikt, de zinnen
zijn helder en niet te lang. De tekst is
duidelijk opgebouwd, de lay-out is
overzichtelijk. De hele aanpak is ge-
richt op duidelijkheid. 

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004
gebruikt de volle rijkdom van de Ne-
derlandse taal, ook hoog poëtische en
ingewikkelde taal. De stijl en de taal
van de verschillende Bijbelboeken
sluiten aan bij de taal en de stijl van de
brontekst. Dat is bijvoorbeeld goed te
zien aan Romeinen 8:22-23. De NBV
vertaalt dat als volgt: ‘Wij weten dat
de hele schepping nog altijd als in ba-
rensweeën zucht en lijdt. En dat niet
alleen, ook wijzelf, die als voorschot
de Geest hebben ontvangen, ook wij
zuchten in onszelf in afwachting van
de openbaring dat we kinderen van
God zijn, de verlossing van ons sterfe-
lijk bestaan’. De BGT zegt: ‘Nu is het
leven op aarde nog vol pijn en ellende.
Dat geldt ook voor ons leven. God
heeft ons de heilige Geest al gegeven,
maar we wachten nog op een lichaam
dat nooit zal sterven. Dat is het groot-
ste geschenk dat God ons zal geven.
Dan zullen we leven als Gods kinde-
ren. Maar tot die tijd hebben we het
moeilijk en zwaar’.”

Waarom zo kort na de NBV alweer
een nieuwe vertaling?
,,De laatste decennia is er in de hele

samenleving een trend om teksten
begrijpelijker en duidelijker te maken.
Mensen willen kunnen begrijpen wat
ze lezen. In die ontwikkeling past
deze nieuwe vertaling: er is al langer
behoefte aan. In de Bijbel in Gewone
Taal vormt de taal geen drempel,
maar dient de taal het begrip: alles
draait om begrijpelijkheid. Dat voegt
echt iets toe aan de bestaande verta-
lingen. Neem bijvoorbeeld Psalm
36:10: ‘Van u komt het leven, van u
komt het licht.’ Zo’n directe weergave
is typerend voor de Bijbel in Gewone
Taal. Geen enkele andere vertaling
kiest voor zulke heldere en directe
formuleringen.”

Worden we zo langzamerhand niet
overspoeld met vertalingen?
,,Ik denk het niet. De vertalingen die
de afgelopen tijd zijn verschenen, on-
derscheiden zich juist vrij sterk van el-
kaar. Ze hebben allemaal hun bijzon-
dere kanten, ze laten allemaal iets
zien van de rijkdom van de brontekst.
Ook de Bijbel in Gewone Taal voegt
iets bijzonders toe. Voor het eerst
klinkt de Bijbel in taal die we zelf alle-
maal dagelijks gebruiken. Dat kan
voor veel lezers een bijzondere erva-
ring zijn. Prediker 11:7 in de BGT:  ‘Wat
is het licht van de zon heerlijk. Wat is
het leven goed’.”

Hoe is de proef met een paar Bijbel-
boeken van vorig jaar ontvangen?
,,De reacties op de voorpublicatie
waren heel positief. Uit de vele reac-
ties bleek duidelijk dat het doel – een
begrijpelijke Bijbel – is behaald. Bo-
vendien benadrukten veel lezers dat
de taal niet alleen begrijpelijk is, maar
ook mooi en aansprekend. Geert
Booij, emeritus hoogleraar taalwe-
tenschap in Leiden, zei: ‘Het is alsof
het stof van de teksten is gewist,
waardoor ze de lezer weer veel direc-
ter aanspreken.’ Een vergelijkbare re-
actie kwam van een ‘gewone’ bijbel-
lezer, Johan Maas: ‘Als je begint te
lezen zonder kennis of voorkennis,
word je meteen geraakt. Het komt
heel dicht bij je hart.’”

Heeft kritiek daarop nog gevolgen
gehad voor de vertalingen daarna?
,,Toen de voorpublicatie verscheen,
was het vertaalwerk al zo goed als af-
gerond. Maar in de jaren ervoor heb-
ben allerlei groepen meelezers (op
scholen, in kerken, in het justitiepas-
toraat, enz.) ons regelmatig van com-
mentaar voorzien. Dit commentaar is
meegenomen bij het vertaalwerk.”

Is een vertaling die dicht bij de doel-
taal staat, eerder weer aan vervan-
ging toe?
,,De Bijbel in Gewone Taal gebruikt
geen populaire taal, die snel veran-
dert. Deze vertaling maakt gebruik
van de basiswoordenschat van het
Nederlands, een kleine vierduizend
verschillende woorden. Het gaat om
woorden die diep verankerd zijn in
ons taalgebruik. Natuurlijk verandert
onze taal voortdurend. Maar een
zorgvuldig gemaakte vertaling als de
Bijbel in Gewone Taal kan echt een
hele tijd mee.”

Hoe vertaal je teksten die uitleg be-
hoeven vanwege de andere tijd en
cultuur waarin ze tot stand kwa-
men?
,,De BGT zorgt op dit punt voor dui-
delijkheid. Niet door zaken uit te leg-
gen, maar door te benoemen wat de
brontekst impliciet veronderstelt. Zo
krijgt de lezer grip op de tekst. Deze
duidelijkheid is een uniek kenmerk

De Bijbel in Gewone Taal: begrijpelijkheid   

Dr. Matthijs de Jong
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van de BGT. Het helpt lezers van nu
om goede verstaanders van de bij-
belse teksten te worden. Een voor-
beeld: in Handelingen 10:9 staat in
veel vertalingen dat Petrus naar ‘het
dak van het huis’ ging om te bidden.
Dat klinkt voor lezers van nu vreemd.
De BGT legt dat niet uit, maar maakt
heel subtiel duidelijk hoe je het moet
zien: Petrus ging ‘naar het platte dak
van het huis om te bidden’. Een ander
voorbeeld staat in Ruth 4:3 waar de
NBV het volgende heeft: ‘Toen zei hij
tegen de man die ook als losser kon
optreden: ‘Het stuk land van onze
broeder Elimelech wordt door
Noömi, die teruggekeerd is uit Moab,
verkocht’. In de BGT staat daar: ‘Toen
zei Boaz tegen de man die voor
Noömi en Ruth moest zorgen: ‘Je
weet dat Noömi uit Moab teruggeko-
men is zonder haar man Elimelech.
Elimelech was familie van jou en van
mij. Nu wil Noömi het land van Elime-
lech verkopen. Maar het moet in de
familie blijven’.”

Verwacht u dat ook mensen die an-
ders nooit de Bijbel lezen, deze ver-
taling zullen pakken?
,,De BGT biedt een nieuwe en directe
toegang tot de Bijbel. Deze vertaling
is daardoor zeker geschikt om kennis
te maken met de bijbelse verhalen.
We hopen dat veel lezers er gebruik
van zullen maken! Tegelijk is deze ver-
taling ook geschikt voor ervaren bij-
bellezers die zich verder willen verdie-
pen in de Bijbel. Iedereen, jong en
oud, kan hier iets aan hebben. Want
door de herkenbare taal komen de
teksten dichterbij.” 

Het is misschien een beetje vloeken
in de kerk, maar kun je zeggen dat
deze vertaling ‘platter’ is?
,,Nee,dat is zeker niet het geval. Ge-
wone taal is duidelijk, maar het is
geen platte taal. Het is juist een
prachtig instrument om de Bijbelse
teksten op een heel directe manier te
verwoorden. Gewone taal die met
zorg wordt gebruikt, heeft juist een
bijzondere kracht. Jan Renkema, de

bekende (emeritus) hoogleraar tekst-
kwaliteit, noemt de taal van de BGT
‘sterke taal’. En Vincent Hunink, uni-
versitair docent klassieke talen en zelf
ook een bekend vertaler, zegt: ‘Juist
door de eenvoud kan deze vertaling
de kern van de tekst raken. Dat levert
indringende leeservaringen op, ook
voor ervaren lezers’.”

Er staan opvallend veel tussenkop-
jes in de tekst. Waarom?
,,Een duidelijke en overzichtelijke in-
deling maakt een tekst toegankelij-
ker. De BGT verdeelt de tekst daarom
altijd in korte stukken. Boven elk
stukje staat een kopje dat duidelijk
aangeeft waar het stuk over gaat. Zo
vind je snel wat je zoekt, en zie je met-
een waar het over gaat. Vergeleken
met andere vertalingen heeft de BGT
veel meer van zulke tussenkopjes.
Het hoort bij de bijzondere aanpak
van deze vertaling, gericht op begrij-
pelijkheid.”

Ineke Evink

      staat altijd voorop

Matteüs 5:13-16

De bijzondere taak 
van de leerlingen

13 Jezus zei tegen zijn leerlingen:
‘Jullie zijn het zout in deze we-
reld. Zout heeft een sterke
smaak. Maar als het zijn smaak
verliest, kun je het niet opnieuw
zout maken. Dan is het waarde-
loos en wordt het weggegooid.
14 Jullie zijn het licht in deze we-
reld. Een stad op een berg is voor
iedereen zichtbaar. 15 Niemand
zet een brandende lamp onder
een emmer. Je zet een lamp juist
hoog. Dan schijnt het licht voor
alle mensen in huis. 16 Zo moe-
ten ook jullie een licht zijn en
schijnen voor alle mensen. Dan
zien ze de goede dingen die jullie
doen. En dan zullen ze jullie he-
melse Vader eren.’



Reportage: Paulusreis naar Turkije (slot)

In het tweede gedeelte van onze Pau-
lusreis maken we kennis met de ver-
gane glorie van de Grieken en Romei-
nen. Nieuwsgierig naar het verleden
hebben archeologen de ruïnes blootge-
legd van steden die eens macht, cultuur
en religie uitstraalden. 
We bezoeken de ruïnes van Antiochië
in Pisidië, Hierapolis, Laodicea, Aphro-
disias en Efeze en ontdekken dat er de
steden veel gelijkenis vertonen in cul-
tuur en religie. Paulus en Barnabas heb-
ben hier het evangelie van Jezus Chris-
tus verkondigd, zoals beschreven in het
boek Handelingen.  We krijgen een
beeld van hoe er bloeiende gemeenten
zijn ontstaan, maar later weer zijn ver-
dwenen. Ook hoe deze christenen heb-
ben moeten lijden, omdat ze niet geto-
lereerd werden. Of zoals iemand zei:
,,hier hebben we iets gezien van de Lij-
dende Kerk. Handelingen en de brieven
van Paulus hebben een diepere beteke-
nis gekregen.”
In de twintigste eeuw liep het aantal
christenen sterk terug. Ze werden ver-
bannen, gedwongen tot emigratie, ver-
volgd of zelfs gedood. De Turkse bevol-
king telde in 2008 77 miljoen mensen,
waarvan  98 procent moslim.  Het aan-
tal christenen bedraagt heden ten dage
minder dan 1 procent. Eind negen-
tiende eeuw was dat nog 30 procent.
De traditionele christengemeenschap
bestaat uit Syrische, Grieks-orthodoxe,
Armeense en Katholieke christenen. 

Konya
Maandag 28 april verlaten we Cappa-
docië met bestemming Konya, het
vroegere Iconium. Een rit van ongeveer
250 km. Na twee uur verlaten we de
snelweg en gaan we naar Sultanhani,

waar we een bezoek brengen aan een
van de grootste karavanserais van Tur-
kije, Sultan Han.  De karavanserais
lagen om de veertig kilometer aan de
karavaanroutes: de afstand van een
dagreis per kameel. Ze dienden als her-
berg voor reizigers. In bergachtige stre-
ken lagen ze dichter op elkaar. Over-
nachting en verzorging was destijds
gratis, maar bij het verhandelen van
goederen moest belasting betaald wor-
den.

Sultan Han is een grote, ommuurde
ruimte met een indrukwekkende poort.
Aan de binnenzijde ligt een geplaveide
binnenplaats met in het midden een
klein gebouw. Op de bovenverdieping
daarvan de moskee en eronder ruimte
voor de smid en een dierenarts. Verder
zijn er allerlei oude landbouwwerktui-
gen en gebruiksvoorwerpen uitgestald.
Langs de randen kamers voor kooplie-
den en voorname reizigers en grote
ruimtes voor knechten en kamelen. 
We vervolgen onze reis naar Konya
(750.000 inwoners), een belangrijk con-
servatief islamitisch centrum. Hier be-
zoeken we eerst het Mevlanamauso-
leum, vroeger een klooster  gewijd aan
de dansende derwisjen. Een derwisj  is
een islamitische geestelijke die de ge-
lofte van armoede heeft afgelegd. 
Het Mevlanamausoleum is een bede-
vaartsoord voor moslims. Met plastic
hoesjes om de schoenen mogen we
naar binnen. Het interieur heeft iets
sprookjesachtigs. De graftombes van
de sultans zijn bedekt met fluwelen kle-
den, afgezet met goud en zilver bor-
duurwerk. Verder zien we oude korans,
mooi kalligrafeerwerk en monnikencel-
len.  Het klooster is omringd door een
grote tuin. 

Vervolgens gaan we naar de Sint Pau-
luskerk van de Little Sisters of Jesus:
twee rooms-katholieke zusters uit Ita-
lië, die samen met negentien Turkse
mensen de enige christenen in die
grote stad zijn. Christenen hebben het
er erg zwaar. Het is hartverscheurend
om de zusters te horen vertellen over
hun werk onder vluchtelingen en hoe
moeilijk het is om de kerk in stand te
houden. In de kerk zien we allerlei ver-
wijzingen naar vroeger, toen Ikonium
nog een bloeiende christengemeente
was. 
De volgende drie dagen rijden we via
Egirdir en Denizli, met in elke stad één
overnachting, naar Kusadasi. Onder-
weg bezoeken onderweg de ruïnes van
Antiochië in Pisidië,  Hierapolis, Laodi-
céa en Aphrodisias en de warmwater-
bronnen van Pamukkale (kasteel van
katoen). 
In Antiochië in Pisidië lopen we over het
plaveisel van straten waar Paulus en
Barnabas wellicht ook gelopen hebben.
We zien overblijfselen van triomfbo-
gen, het theater, de Augustustempel
en delen van de stadspoort. In deze
stad heeft Paulus zijn langste preek ge-
houden (Hand. 13). Tot omstreeks 1100
was het een bloeiende stad met een
christelijke gemeente. De stad raakte
in verval en verdween door aardbevin-
gen. Archeologen zijn druk bezig de ruï-
nes bloot te leggen. 

Warmwaterbronnen
De indrukwekkende warmwaterbron-
nen van Pamukkale zijn ontstaan door-
dat eeuwenlang regenwater in de breu-
ken van dit gebied stroomde, waar het
terechtkwam in de dikke kalksteenlaag
en zich daar afzette. Door de hoge tem-
peratuur op die diepte ontstaat nog
steeds - door chemische werking - kalk-
en koolzuurhoudend water dat naar de
oppervlakte stijgt en over de terrassen
naar beneden stroomt. Er ontstaat een
vlokkige, witte neerslag die zich op de
kalkterrassen afzet.
De Romeinen geloofden dat de bron-
nen een heilzame werking hadden. Ze
stichtten daarom de stad Hierapolis

Van 21 april tot en met 3 mei reisde een groep Fonteinleden in de voetsporen van Paulus door Turkije. 
Maarten Kuitert was één van de deelnemers. Hier het tweede deel van zijn reportage.  

DE FONTEIN 058 • AUGUSTUS 20148



9DE FONTEIN 058 • AUGUSTUS 2014

    

omstreeks 190 voor Christus op het
plateau naast de bronnen van Pamuk-
kale.
In latere eeuwen werd Hierapolis ver-
woest door aardbevingen. De ruïnes
van de gebouwen, voornamelijk in Ro-
meinse stijl opgetrokken, liggen ver-
spreid over een uitgestrekt terrein.  
We zien resten van de arcadeboulevard
met een agora(marktplein), de Byzan-
tijnse Basiliek, delen van de Apollotem-
pel, stukken van de stadsmuur en het
theater. Buiten de stadsmuur ligt het
Octagan, een achthoekige kerk. 
Laodicea ligt op een hoog plateau dicht
bij Hierapolis en Pamukkale, aan drie
zijden omringd door rivieren. De op-
graving van Laodicea is nog vrij jong.
Door archeologen worden elk jaar
meer ruïnes blootgelegd. Enkele stra-
ten zijn hersteld, evenals een theater
en het marktplein.  
Aphrodisias is vernoemd naar Aphro-
dite, de Griekse godin van de liefde. De
stad werd in de christelijke periode her-
noemd tot Staropolis (de stad van het
kruis) en is later door aardbevingen
verwoest. Grote delen van Aphrodisias
zijn blootgelegd; sinds 1961 breed op-
gezet onder leiding van de Turkse prof.
dr. Kenan T. Erim. 
Hoogtepunten van de ruïnes zijn het
stadion met een lengte van 270 m en
restanten van de tempel van Aphro-

dite. Verder het theater, badhuis, een
monumentale poort en het bisschop-
pelijk paleis.

Kusadasi
Donderdagmiddag bereiken we Kusa-
dasi, een badplaats aan een baai van de
Egeïsche Zee. Hier blijven we hier tot
zaterdagmorgen. Grote cruiseschepen
leggen hier aan, zodat hun passagiers
Efese kunnen bezoeken.

Efese
Efese was in de dagen van Paulus een
belangrijk centrum van handel en cul-
tuur, waarin de verering van de godin
Artemis een belangrijke rol speelde.
Het was met meer dan 200.000 inwo-
ners de hoofdstad van de Romeinse
provincie Asia. Een stad met prachtige
gebouwen van Griekse en Romeinse
architectuur.
Toen Paulus het Christendom verkon-
digde, kreeg hij al snel problemen met
zilversmid Demetrius en zijn collega’s,
bang als ze waren dat hierdoor de lu-
cratieve handel in Artemisbeeldjes
terug zou lopen. Mee door het zen-
dingswerk van Paulus breidde het
Christendom zich in Efese steeds meer
uit en werd de verering van godin Arte-
mis teruggedrongen.
De Artemistempel werd afgebroken en
de stenen gebruikt voor de bouw van

zowel de grote Aya Sofiamoskee in
Constantinopel als de Johannesbasiliek
in Efese. De haven van Efese begon te
verzanden, verloor haar economische
positie en werd verlaten. Al vóór de
Eerste Wereldoorlog begonnen arche-
ologen met opgravingen. 
Hoogtepunten zijn Romeinse badhui-
zen, zuilen van tempels, de Bibliotheek
van Celsus, een groot theater en het
Mariahuis waar Maria en Johannes ge-
woond zouden hebben. Het openbaar
toiletsysteem ontlokt bij velen fanta-
sierijke opmerkingen. ,,Je ziet ze al zit-
ten: ‘hé, Marcus Antonius, een biertje?
Liever niet Nero, wie weet wat je erin
doet’”. Was de marmeren ‘bril’ te koud,
dan werd deze eerst door een slaaf in
zijn blootje voorverwarmd.
Met het bezoek aan Efese is een einde
gekomen aan onze boeiende Paulus-
reis door Cappadocië, Centraal-Turkije
en de kuststreek aan de Egeïsche Zee.
Een reis waarin we ongeveer 2600 km
hebben afgelegd, maar gelukkig niet te
voet zoals Paulus en Barnabas!
Zaterdag 3 mei gaan we naar het vlieg-
veld van Izmir. Om 16.05 uur met Sun-
Express naar Schiphol, waar we rond
18.30 uur landen. Hinke heeft ‘de vlucht
van haar leven’: ze mag naast Van Ha-
ersma Buma zitten.

Maarten Kuitert



Huwelijksjubilea
Oktober
15 okt. 55 jaar Dhr. J.W. van Dort en Mevr. A. van Dort – Ferwerda Harlingerstraatweg 1 8913 AA Leeuwarden
26 okt. 30 jaar Dhr. F. Hoogervorst en Mevr. D.G. Hoogervorst – Posthuma Leeuwerikstraat 70 8916 CE Leeuwarden                                                                                                                 

November
4 nov. 45 jaar Dhr. J. Wijnsma en Mevr. A. Wijnsma – de Vries Reinier de Graafstraat 6 8921 RB Leeuwarden 
9 nov. 35 jaar Dhr. G. Mollema en Mevr. M. Mollema – Kolk Bilderdijkstraat 3 8914 AB Leeuwarden 
21 nov. 45 jaar Dhr. G.L. van IJs en Mevr. S. van IJs – Lemstra Franekerstraat 47 8913 AM Leeuwarden 
27 nov. 12,5 jaar Dhr. C.R. Herder en Mevr. A.M. Herder – de Vries Elgersmastate 27 8925 BV Leeuwarden 
27 nov. 45 jaar Dhr. P. Woutwijk en Mevr. G. Woutwijk - Meijer Konvooistraat 1 8923CS Leeuwarden 

December
10 dec. 50 jaar  Dhr. J. de Boer en Mevr. Y. de Boer – van der Wiel De Fennen 188, 8918 CK , Leeuwarden 

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar
Sta je er niet bij? Stuur een mailtje naar magazine@defontein058.nl en we vermelden je volgend jaar alsnog

September
18 sept. Kaylene Droogsma Maagdepalm 92 8935 NG 7 jaar
25 sept. Elke Hoekstra Van Leeuwenhoekstraat 4 8921 VB 2 jaar
29 sept. Sahr Gbundema Oldegalileen 99 8922 AC 10 jaar 

Oktober 
13 okt. Douwe de Graaf Sassingastins 56 8925 JN 6 jaar
14 okt. Zoë Droogsma Maagdepalm 92 8935 NG 9 jaar 
22 okt. Rik Bijma Ytsjesan 75 8939 DN 11 jaar 
24 okt. Jurre Muller Schubertstraat 14 8916 GM 5 jaar
29 okt. Sieger Bakker Lambert Jacobszstr. 33 8921 AR 2 jaar 
31 okt. Michiel Doelman Crackstate 28 8925 AL 9 jaar 

November
2 nov. Daniél de Grave Moleplaat 50 8939 DS 6 jaar 
4 nov. Tieme Muller Schubertstraat  14 8916 GM 3 jaar 
26 nov. Frank van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 9 jaar 

December
3 dec. Floris de Vries Transvaalstraat 65 8917 CH 5 jaar
5 dec. Sytse van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 5 jaar 
6 dec. Famke de Vries Tjerk Hiddesstraat 18 8921 NP 2 jaar

Verjaardagen ouderen vanaf 70 jaar, de kroonjaren 75, 80 etc. worden genoemd en iedereen ouder dan 90 jaar

September 
11 sept. Dhr. J.J.Eignand Cambuursterpad 122 8921 LV 70 jaar
21 sept. Dhr. M. Rusken Goudenregenstraat 79 8922 CP  75 jaar
22 sept. Dhr. G. Sijtsma Canadezenlaan 170 8923 AA 75 jaar  
24 sept Mevr. A. van der Veen Barent Fockesstraat 53 8921 KP 92 jaar

Oktober
7 okt. Dhr. P. Lemstra Willem Lodewijkstr. 37 8933 BH 70 jaar
13 okt. Dhr. S. Bijma De Dulf  330 8918 EN 75 jaar 
20 okt. Mevr. C.E.R. Smaak – van der Stouwe Romkeslaan 62 8933 AB 70 jaar 
22 okt. Mevr. H. Hoogerhuis – van ’t Noordende Canadezenlaan 154 8923AA 90 jaar

November
3 nov. Mevr. M.G. Roerdink – Winter Groningerstraatweg 212 8921 TX 75 jaar
3 nov. Dhr. S.J. Vellinga Schieringerweg 27  B 8924 CS 92 jaar 
6 nov. Mevr. S. Kloostra – Roorda Brederostraat 1 8913 HD 70 jaar

December
2 dec. Mevr. F. Sijtsma – Fennema Canadezenlaan 170 8923AA 70 jaar

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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Leesrooster Kindernevendienst
OKTOBER
5 oktober Genesis 27: 1-40 Jakob steelt een zegen
12 oktober Genesis 27:41-28:22 Jakob vlucht naar Mesopaotamië
19 oktober Genesis 29-30 Jakob bij Laban
26 oktober Genesis 31 Jakob vlucht bij Laban weg

NOVEMBER
2 november Genesis 32-33 Jakobs worsteling
9 november Matteus 25: 14-30 Gelijkenis van de talenten
16 november Matteus 25: 31-46 De komst van de Mensenzoon
23 november Matteus 24:14-35** De wederkomst

Na deze data volgt het Kerstproject: JESAJA

De kindernevendienst gebruikt de methode Vertel Het Maar! Meer informatie over de methode staat op www.vertelhetmaar.nl
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In de schijnwerper: Albert Schootstra
Een man met hart voor het onderwijs 

Waar ben je geboren en opgegroeid?
,,In Zwolle, op 31 juli 1932. Ik ben opgegroeid in een gezin met
vader, moeder, twee broers (tweeling) en twee zusters. Ik was
het tweede kind, met een zus boven mij. In 1940 verhuisden we
naar de Bildtsestraat in Leeuwarden. Hier ging ik naar de chris-
telijke Wilhelminaschool. De jaren van de lagere school vielen
voor een groot deel in de Tweede Wereldoorlog, waardoor er
veel schoolverzuim was, vooral in de winter. Er was vaak geen
brandstof voor de kachel. Ondanks deze problemen kon ik met
voldoende kennis naar het vervolgonderwijs. Dat werd het Ge-
reformeerd Gymnasium, maar na drie jaar ben ik hiermee ge-
stopt. Het ging niet meer, merendeel eigen schuld. Bovendien
kreeg ik het gevoel, dat ik onderwijzer wilde worden. Dus stapte
ik over naar de Kweekschool.”

Hoe heb je jouw opvoeding ervaren, vooral met betrek-
king tot het geloof?
,,Mijn ouders waren gereformeerd. Ze kwamen allebei uit een
gereformeerd gezin, maar wel met in hun voorgeslacht her-
vormde vertakkingen. Mijn ouders waren gelovige mensen en
lieten dat ook merken, maar als kinderen werden wij niet streng
opgevoed. Naar de film gaan of dansen was niet echt verboden,
maar we deden het ook niet vaak.  Fietsen of schaatsen op zon-
dag mocht ook wel, als de tweede kerkdienst maar niet werd
overgeslagen. Als je als kind eens weinig zin had in die tweede
dienst, mocht je thuisblijven, met de opdracht de tafel klaar te
maken. Dit hoefde je de volgende zondag dan niet weer te pro-
beren! Maar onderling verdeelden wij dit wel een beetje.  
Vader las elke dag tijdens twee maaltijden uit de bijbel. Na de
derde lazen we met elkaar een lied uit de Hervormde Gezan-
genbundel. Ik heb geen nare herinneringen overgehouden aan
mijn christelijke opvoeding, noch aan onze besteding van de
zondag.”

Wist je als jongen al wat je later wilde worden?
,,Na drie jaar gymnasium heb ik bewust gekozen voor de
Kweekschool. Niet alleen het diploma halen, maar daarna ook
lesgeven. Na de Kweekschool moest ik eerst in militaire dienst.
Hierna werd ik onderwijzer in klas vier op een lagere school in
Winterswijk. Twee jaar later zocht ik iets anders. Ik  verhuisde
naar Utrecht, waar ik onderwijzer werd in klas drie. In de vier
jaar als onderwijzer in het basisonderwijs heb ik de akte Duits
voor het middelbaar onderwijs gehaald.”

Wat wil je kwijt over verliefd, verloofd, getrouwd?
,,In Utrecht heb ik mijn vrouw leren kennen; zij gaf les aan de-
zelfde lagere school. Wij zijn in 1959 getrouwd. Dit betekende
voor mijn vrouw dat ze met werken moest stoppen. We zijn kort
daarna naar Leeuwarden verhuisd, waar ik leraar werd aan de
Willem Frederik-Ulo. Tot aan mijn pensionering ben ik aan deze
school verbonden gebleven: als leraar, schooldecaan en ad-
junct-directeur. Ons huwelijk werd met drie jongens verblijd.
Mijn vrouw is in 2006 overleden. Op 12 juni 2014 is Alie Ferwerda
in Menaam mijn tweede vrouw geworden.” 

Is er een moment in je leven dat er echt uitspringt?
,,Och, dat weet ik eigenlijk niet. Of het zou de geboorte van de
kinderen zijn, want dat is toch eigenlijk een wonder. Ook het
feit dat je vader wordt brengt verandering in je leven. Ik kan me
nog herinneren dat ik na de geboorte van ons eerste kind op
straat erg voorzichtig was. Vooral geen ernstig ongeluk krijgen,
want stel je voor dat je kind zonder vader verder zou moeten.
Gelukkig verdween die afwijking vrij snel.”

Vertel eens wat over muziek, boeken, hobby’s?
,,Ik luister het liefst naar klassieke muziek. Programma’s als Pre-
lude van Omrop Fryslân en Nederland zingt van de EO vind ik
ook erg mooi. Een boek lezen doe ik wel eens, maar ben geen
echte lezer. Eigenlijk meer een functionele lezer: ik lees wat da-
gelijks op mijn pad komt. Hobby’s zijn er nu niet zoveel meer.
Op jongere leeftijd had ik tropische vogels en er is een periode
geweest dat ik gedichten maakte, die betrekking hadden op
hoogtepunten in de bijbel. Bridgen en biljarten mag ik ook
graag doen en als het kan even zeilen. Omgaan met de compu-
ter lukt ook wel, met name e-mailen. Maar de kinderen moeten
mij nog vaak bellen dat er een mail ligt te wachten, dus dan snap
je het wel.”

Wat is je houvast in het leven?
,,In alle facetten van mijn leven voel ik mij door God geleid. On-
denkbaar om zonder Hem te moeten leven. God is voor mij al-
tijd een steunpunt.”

Heb je een favoriet Bijbelgedeelte en/of lied?
,,De beelden die spreken uit Psalm 103 en 139 komen bij het
lezen tot leven, prachtig. Ook hierin de band met God. Het lied
Groot is uw trouw, o Heer is heel mooi.”

Wat wil je zelf aan dit interview toevoegen?
,,Toen de kerkenraad naarstig op zoek was naar vervulling van
vacatures, moest ik denken aan jaren geleden. Ik voelde dat ze
mij zouden vragen om weer ouderling te worden. Toen dit ge-
beurde, zei ik meteen ja. Ik was er immers al op voorbereid.
Meteen kwam de tweede vraag: of ik ook voorzitter wilde wor-
den. Mijn antwoord was: ‘ja, dat wil ik wel, onder voorwaarde
dat één vergadering gewijd zal worden aan het SOW-gebeuren,
want dat gaat mij veel te langzaam.  Desnoods maar met in-
trekking van de Akte van Afscheiding (1834) en ondertekening
van de Akte van Wederkeer. Ik werd wel ouderling, maar geen
voorzitter...”

Maarten Kuitert



De verootmoedigings en bemoedigingsdienst 
Geen strijd meer maar opbouw

Het was voor veel mensen wat onge-
bruikelijk, ’s avonds naar de kerk. Toch
zaten er op 7 september ongeveer hon-
derd mensen in kerkgebouw De Fon-
tein, voor een verootmoedigings- en
bemoedigingsdienst waarvoor de hele
Protestantse Gemeente te Leeuwarden
was uitgenodigd. Ds. Leneke Marchand
uit Workum ging voor, Jelle de Jong be-
speelde piano en orgel. 

De dienst werd niet voor niets zo ge-
noemd. De aanleiding is duidelijk: er is
de afgelopen jaren nogal wat gebeurd
in kerkelijk Leeuwarden. De strijd over
de kerkgebouwen heeft veel kwaad ge-
daan: aan het instituut kerk, maar
vooral ook aan mensen. Bovendien
hebben alle moeilijkheden de naam van
de Heer (zelf) beschadigd. 

Er was tijdens de dienst genoeg ruimte
voor inkeer en overdenking. De dienst
begon met een stilte van enkele minu-
ten. Lezingen uit Nehemia en 1 Korin-

tiërs bepaalden de toehoorders bij het
bouwen van een gemeenschap en bij
de eenheid en de onderlinge liefde die
daarvoor noodzakelijk is. 

Er was geen ruimte voor het wijzen
naar de ander. Integendeel. Op alle
stoelen lagen briefjes waarop iedereen
kon schrijven wat hij of zij aan eigen
schuld en verdriet bij God wilde bren-
gen. De briefjes konden aan een houten
kruis worden gehangen dat voor op het
liturgisch centrum stond. De briefjes
zouden naderhand ongelezen worden
verbrand. Daarna liep iedereen door
naar de uitdeling van brood en wijn.

De preek van ds. Marchand, de zorgvul-
dig gekozen liederen en gebeden, en
vooral de afsluiting met het Heilig
Avondmaal: alles droeg bij aan wat het
begin moet zijn van herstel van verhou-
dingen in Leeuwarden.

Ineke Evink
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Eigentijdse Psalm
Loof God die de kosmos omspant,

die het licht liet schijnen,
nadat het heelal was uitgedijd.

Wie kan hem doorgronden?
Wie kan hem evenaren?

U vormde de sterrenstelsels
toen de kosmos afkoelde.
De spiralen openden zich

zoals een waaier in onze hand.
U schiep krachten,

waar ons hart van stokt
quasars, zwarte gaten,

supernova´s
te groot om te bevatten.
U maakte ruimte en tijd,

lichtjaren maal een miljard
en daartussen lege ruimte.

Toch ziet u naar ons om.
Met alles van ons bent u vertrouwd.

U kent het getal 
van de haren op ons hoofd.

U kent het diepste van onze gedachten.
U onderzoekt ons leven 

en wijst ons de weg.
Ik dank U voor deze 

sprankelende wereld
voor de tintelende zon in de lente

en de witte sneeuw 
in de winter

de wilde roos 
aan de kant van de weg

de libelle boven het water
de lelie, die in de ochtend ontluikt

de vos, die snel in het gewas verdwijnt
de  vlinder, die zich neervlijt 

op mijn knie.
Wonderbaarlijk is het.
Ik doorgrond het niet.

Ik dank u voor de liefde,
de aanraking,

waardoor we niet meer eenzaam zijn.
Ik dank u voor vriendschap,
voor plezier en amusement

voor doorpraten tot in de kleine uurtjes.
U koesterde mijn leven in de schoot van

mijn moeder.
Als origami, zo plooide ik 
in het verborgene open.
U omvat het grootste,

en rijkt tot het allerkleinste.

U maakte de wereld in evenwicht
De vier natuurkrachten
stemde u op elkaar af.

U staat aan het begin van het leven.
Mitochondriën en chloroplasten

u gaf ze een plaats.
Loof de Heer

met viool en piano.
Loof hem

met gitaar en drums.
Loof hem

met orgel en koor.
Loof hem

in Hiphop en Rap.
Loof hem

van Barok tot R&B.
Alles wat adem heeft

love de Heer!

Jart Voortman, 
geïnspireerd door 

Psalm 19, 104, 139 en 150 
en Ernesto Cardenal
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Bijbels koken: Ieder onder zijn eigen vijgeboom…
Is er - behalve misschien de druif - een bijbelser vrucht te vin-
den dan de vijg? En dan bedoel ik niet de gedroogde vorm,
die overigens ook verrukkelijk is, maar de verse. Onder onze
eigen vijgenboom zitten is wat veel gevraagd in het Neder-
landse klimaat. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig in veel
supermarkten verse vijgen te koop.

Verse vijgen zien er zo totaal anders uit, dat je echt moet
weten dat het vijgen zijn. Ze zijn paarsgrijs en hebben een
puntje, en ze lijken op het eerste gezicht niet erg op een
vrucht. Maar wat moet je er eigenlijk mee als je ze eenmaal
gevonden hebt? 
Allereerst kun je heel verse vijgen met schil en al opeten. Min-
der verse schil je eerst. Vijgen moeten buiten de koelkast wor-
den bewaard en na aankoop snel worden opgegeten. Vijgen
die hier in de winkel liggen, komen meestal uit landen als
Griekenland, Turkije en Jordanië, maar ook uit de Ameri-
kaanse staat Californië.  Ze zijn het hele jaar verkrijgbaar,
maar wat voor aardbeien geldt, geldt ook voor vijgen: in het
echte seizoen smaken ze het beste. Voor de vijg dat is dat van
juni/juli tot en met oktober. Vijgen zijn heel veelzijdig. Een
eenvoudig recept is vijgentaart: maak appeltaart zoals u het
altijd doet maar vervang de appels door vijgen. Serveer met
crème fraîche, en de traktatie is compleet. Vijgen kunnen ook
gebakken, met kaas en ham of bacon. Vul de verse vijgen met
mascarpone of zachte geitenkaas, wikkel ze in gedroogde
ham of bacon en bak ze, of leg ze een paar minuten onder de
grill. Net als gedroogde abrikozen, zijn verse vijgen heerlijk
bij geroosterde kip of bij gebakken lamsvlees. Leg ze in de
schaal bij het vlees of gevogelte en zorg dat ze onder een
beetje vocht staan.
Ook lekker: een dessert met verse vijgen. U kunt ze serveren
met Gorgonzola-kaas en honing, of u lepelt het vruchtvlees
eruit en roert dat door de (Griekse) yoghurt.

Ineke Evink

Rykdom
Op in protte plakken yn ‘e wrâld

is it libben hurd en kâld.
Mar rounom op it fryske wetter

is it libben folle better.
Der binne wy tige tankber foar
en derom iepenje wy de doar,

foar harren dy yn need ferkeare
en wy moatte dus mar leare:

ús rykdom is net foar ús allinne

sa lang as der noch flechtelingen binne.
Henk Bijma

Bent u het recept van appeltaart kwijt of wilt u ook
eens iets anders proberen? Dan is dit recept voor
appel- of vijgentaart wellicht een idee.

Kluts vier eieren met 125 gram rietsuiker (en een
zakje vanillesuiker indien gewenst) wit en schuimig.
Doe er 200 gram volkorenmeel en twee theelepels
bakpoeder bij en mix verder. Giet al mixend 140 mil-
liliter zonnebloemolie of raapzaadolie bij het meng-
sel.  Smeer het uit op een bakplaat en beleg zo vol
mogelijk met partjes appel of stukjes verse vijg.
Strooi over de appel desgewenst wat kaneel.
Verwarm de oven voor op 180 graden en bak de taart
in ongeveer drie kwartier lichtbruin.
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KINDERPAGINA
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De tieners op bezoek bij Bartimeús

JONGERENPAGINA

Op 13 september is het eindelijk zover: de
tieners gaan een weekend naar Bartiméus
in Zeist. We zijn uitgenodigd, omdat jonge-
ren van dit blindeninstituut in december bij
ons hebben gelogeerd, in de Koepelkerk. Ze
fietsten toen de Elfstedentocht voor Serious
Request. 

Zaterdagmiddag even na één uur vertrekken
we met zes tieners uit Leeuwarden. We wor-
den om drie uur hartelijk welkom geheten bij
Bartiméus. Nadat we drinken hebben gehad
krijgen we een rondleiding over het terrein en
bezoeken eerst de scholen. De gangen in de
school zijn zoveel mogelijk recht en overal zijn
herkenbare tekens aangebracht zoals ribbels in
de vloer. Er wordt les gegeven van de basis-
school tot en met de havo. De klassen zijn klein:
niet groter dan zeven tot acht leerlingen. We zien
hoe de kinderen op een heel speciale manier les
krijgen; alles afgestemd op blinden en slechtzien-
den: lesmateriaal in braille, een gymzaal waarvan
de vloer geribbeld is en de lijnen voelbaar zijn, een
wereldbol waarvan de kaart gevoeld kan worden,
een weegschaal die in geluid het gewicht aangeeft
en nog veel meer bijzondere dingen. Later op de
middag gaan we in kleine groepjes ‘de belevings-
wereld’ binnen. Dat is een huis dat volledig donker
is en waar we met een blindenstok onze weg moe-
ten zien te vinden. Een bijzondere ervaring om door
een huis te lopen terwijl je helemaal niks kunt zien
en te ervaren wat het betekent om blind te zijn.
Tegen half zes komen er nog drie tieners bij en kun-
nen we genieten van een heerlijke barbecue. ’s
Avonds doen we het spel goalbal: met een blinddoek
voor moet een bal, met geluid, naar de tegenpartij ge-
rold worden en de achtermuur geraakt worden. Het
blijk lastig te zijn dit te voorkomen. Het wordt een ge-
zellige avond en het is al na middernacht voordat we
naar bed gaan. De volgende ochtend gaan we samen
naar een kapel in Doorn waar een dienst wordt gehou-
den voor mensen met een meervoudig beperking. Heel
bijzonder om mee te maken. Terug in Zeist gaan we
hardlopen met een blinddoek voor. Het is erg moeilijk
om in een rechte lijn te lopen naar iemand die op de an-
dere kant van de baan staat te roepen. Blind zijn bete-
kent veel vertrouwen op een ander en dat is zeker het
geval als er een tandem tevoorschijn wordt gehaald. Het
is erg spannend achter op een tandem te zitten met een
blinddoek voor. Na weer een lekkere maaltijd vertrekken
we om half drie richting Leeuwarden en kunnen we terug
zien op een prachtig weekend.
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Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in De Fontein

oktober

5 oktober Ds. Alfons van Vliet

12 oktober Ds. J.G. Kemperman

19 oktober Ds. J.G. Kemperman

26 oktober Ds. Alfons van Vliet

november

2 november Ds. Alfons van Vliet

5 november Ds. J.G. Kemperman

9 november Ds. Alfons van Vliet

16 november Ds. J.G. Kemperman

23 november Ds. J.G. Kemperman

30 november Ds. J.G. Kemperman

december

7 december Ds. Alfons van Vliet

14 december Ds. J.G. Kemperman


