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“… Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf
speelt met een lammetje, en een panter ligt naast een
bokje. Een kalf eet samen met een leeuw, en een klein
kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in
één wei, en hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet
gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst
bij het nest van een gevaarlijke slang. Niemand zal
meer kwaad doen. Als die koning komt, doet niemand
meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg
van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de
Heer kennen, zoals de zee overal gevuld is met water.
De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn. Alle volken
zullen naar hem toe gaan, Iedereen zal bij hem komen.
De stad waar hij woont, zal schitterend zijn…”   
Jesaja 11: 6-10

Uiteraard wordt het kerstfeest door ons christenen
vooral gekoesterd omdat we de geboorte vieren van
Jezus, onze Heer. Maar er is nog een diepere laag van
het feest, die ook tallozen aanspreekt die niet in Hem
geloven: de laag van het bijna universele verlangen naar
vrede. Kerst is ook het feest van de hoop op een wereld
zonder lijden, oorlog, ziekte, honger, dood.
Een hoop waarvan ook de Bijbel alle reden geeft om
hem niet af te doen met ‘ach, hoop maar niet, want het
zal toch nooit komen…’. Integendeel! Het gaat om een
volkomen gerechtvaardigde hoop, één van de grote
rode lijnen door Oude en Nieuwe Testament heen. De
profeet Jesaja mocht zijn volk er met prachtige woorden
mee bemoedigen - en over hun hoofden heen velen we-
reldwijd, door alle eeuwen heen, tot op de dag van van-
daag. 

Jesaja 11 - en ook uiteraard de bekende woorden uit Je-
saja 9, over de Vredesvorst die komen zal (‘een kind is
ons geboren, een zoon is ons geboren…’). Maar wat heel
bijzonder is, is dat waar onze gedachten over ‘later’
bijna altijd uitgaan naar ‘de hemel’ (‘daar zullen we eeu-
wig mogen leven met God’), de Bijbel eigenlijk heel iets
anders vertelt: dat prachtige ‘later’ wijst keer op keer
naar onze eigen aarde, onze tastbare wereld. Dáár zal
de Vredesvorst, dáár zal Jezus, wanneer hij terugkomt
(!), zijn Vredesrijk stichten. Daar zullen de dieren die el-
kaar nu nog verscheuren, in harmonie naast elkaar
leven. Daar kun je zelfs je kleine baby rustig alleen bui-
ten in het gras laten liggen, terwijl je weet dat er slangen
kronkelen…
Niet de hemel, maar onze vertrouwde aarde zal vol zijn
van mensen die voluit in vrede met God en met elkaar
willen leven.

Verzoenen
Kerst is, ondanks alle engelen aan de hemel, voluit een
‘aards’ feest, het feest dat ons vervult met hoop dat
Jezus niet alleen kwam om ons ménsen te verzoenen
met God, maar om ook heel onze áárde te verzoenen
met de Schepper van hemel en aard’.
Wat is het bemoedigend, dat we onze aarde niet hoeven
af te schrijven, dat we niet al onze kaarten hoeven in te
zetten op de hemel. Maar dat we ook te midden van alle
doemscenario’s over de (naaste) toekomst van onze
aarde, de wereld een boodschap van hoop mogen ver-
kondigen: God blijft onze aarde liefhebben en zal niet
toelaten dat wij haar kapot maken of zelfs vernietigen.
De Koning der koningen, geboren op aard’ , zal als
machtige Koning terugkeren, met talloze van zijn enge-
len, om er weer een paradijs van te maken. Een heerlijke
plek voor iedereen, niemand uitgezonderd.
En in de tussentijd mogen wij ons, vanuit die bemoedi-
gende belofte, voluit blijven inzetten voor het leefbaar
houden van deze prachtige planeet die God ons ge-
schonken heeft, samen met de Vredevorst, wiens komst
wij weer vol vreugde vieren mogen!

Ds. Alfons van Vliet 

MEDITATIE
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NIEUWS
Meld activiteiten aan via de website
Organiseert uw taakgroep een activi-
teit die promotie nodig heeft? De taak-
groep Communicatie is van harte be-
reid daarvoor te zorgen. Het startpunt
is voortaan www.defontein058.nl. Op
deze website vult u onder ‘Activiteiten’
het eenvoudige formulier ‘Activiteit
aanmelden’ in. De taakgroep zorgt ver-
volgens in ieder geval voor vermelding
in de agenda op de site en waar nodig
voor vermelding op de zondagsbrief, in
Geandewei, magazine DeFontein058
en/of promotie via posters en externe
media. Vermeld altijd een contactper-
soon voor eventueel nader overleg. Wie
geen internet heeft mag natuurlijk ook
een taakgroeplid blijven aanspreken na
de dienst. 

Activiteiten en begroting voor 2015
Iedere taakgroep heeft een toelichting
gegeven op haar werkplan voor 2015.
De kerkenraad neemt met waardering
kennis van de plannen en stemt in met
de begroting voor de wijkkas van De
Fontein voor 2015. De begroting staat
hieronder.
De gemeente krijgt tijdens de gemeen-
teavond in het voorjaar van 2015 infor-
matie over de jaarrekening van 2014
van de wijkkas.

De kerkenraad besluit uit de gift van de
gemeente bij de opening van De Fon-
tein niet alleen de licentiekosten voor
het nieuwe liedboek te betalen maar de
aanschaf van een nieuwe pc (met toe-
behoren) voor de bediening van de be-
amer.

Begroting 
De kerkenraad heeft zich op de verga-
dering van 15 november uitgebreid
over de begroting van 2015 gebogen.
Het resultaat daarvan staat hier onder.

Hebt u nog vragen? Laat het de kerken-
raad weten en mail naar scriba@defon-
tein058.nl, of wacht tot de gemeentea-
vond in het voorjaar.

Er is niet genoeg in kas voor deze 
begroting, we komen bijna 3000 euro te
kort, reden te meer nog eens extra te
storten in de wijkkas! Er zit genoeg geld
in de wijkkas om het tekort deze keer te
dekken, maar daar willen we geen 
gewoonte van maken.

Henk Douma
Scriba
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Bedrag in €
Taakgroep Diaconaat -   
Taakgroep Eredienst 2.200 
Taakgroep Gebed 300 
Taakgroep Vorming & Toerusting 950 
Taakgroep Communicatie 1.500 
Taakgroep Ouderen 1.400 
Taakgroep Jeugd en Jongeren 2.810 
Taakgroep Pastoraat 850 
Taakgroep Evangelisatie 2.450 
Taakgroep Beheer & Financiën 375 
Algemene kosten 760 

Totaal 13.595 

Inge Landman naar
Colombia
Op zondag 30 november was in De
Fontein de bevestigings- en uitzen-
dingsdienst van theologe Inge Land-
man. Zij vertrekt op 14 januari als uit-
gezonden medewerker van Kerk in
Actie naar het project Geloven in 
Verzoening in Colombia. Ze volgt daar
ds. Henk Vijver op. Landman (31), die
vanaf nu predikant in algemene dienst
is, was tot nu toe gemeenteadviseur
voor Kerk in Actie in Fryslân en Over-
ijssel. Landman wordt uitgezonden
door de classis Leeuwarden van de
Protestantse Kerk, in samenwerking
met de Doopsgezinde Gemeente. 

Ze schrijft over haar werk op: 
www.kerkinactie.nl/bloglandman
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Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Ook voor de kerk?

Iepen Mienskip is het thema van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad
2018. ‘Het Friese gemeenschapsge-
voel’, wordt daarmee bedoeld. Dat
moet een thema zijn waar kerken
raad mee weten, zou je zeggen. En
dat is ook zo. 

Vanuit het idee dat mienskip bij uitstek
bij de kerk hoort, nam de taakgroep
Kerk in de Stad het initiatief voor een
brainstorm rond kerken en Culturele
Hoofdstad. In mei kwamen bijna dertig
vertegenwoordigers uit de breedte van
de kerk bij elkaar. Veel ideeën borrelden
op over hoe we als gezamenlijke kerken
present kunnen zijn in de stad, in de
ontmoeting met God, elkaar en de sa-
menleving. Aangedragen werden
ideeën rond thema’s als monumentale
kerkgebouwen en kerkelijke kunst, eve-
nementen als The Passion, dialoog tus-
sen religies, pelgrimstochten, samen
Bijbellezen/bidden en de gezamenlijke
zorg voor de minder bedeelden.

Jacco de Boer, adviseur van de staf van
LWD2018, gaf tijdens deze bijeenkomst
aan dat het een gemis is dat de kerken
niet of nauwelijks in het bidbook wor-
den genoemd. Gelukkig blijft het mo-
gelijk om met nieuwe initiatieven opge-
nomen te worden in het officiële
programma. Dat past ook bij het uit-
gangspunt dat LWD2018 een beweging
is van onderaf. De Boer gaf ook aan dat
het belangrijk is dat de kerken met on-
verwachte combinaties komen, die ver-
rassend zijn en getuigen van durf en
creativiteit. Het doel hoeft niet te zijn
om bestaande verschillen binnen de
kerken te overbruggen: juist de rijkdom
en de breedte van de geloofsgemeen-
schap mogen tot uiting komen. 
In oktober is er een vervolgbijeenkomst
geweest waaraan Sjoerd Bootsma een
bijdrage leverde. Sjoerd Bootsma is
nauw betrokken bij LWD2018 en hij is
producent van Lab Lwd, een program-
maonderdeel van LWD2018 waarin het
experiment wordt gezocht. 

Bootsma: ,,Er is al een brainstorm ge-
weest met vertegenwoordigers van een
aantal kerken. Het bijzondere daaraan
was dat er veel kerkgenootschappen bij
elkaar om tafel zaten. Dat op zich was
al nieuw, begreep ik.” 

Huiswerk
De kerken die aanwezig waren, hebben
vooral huiswerk gekregen, vertelt hij.
,,Het is de bedoeling dat de kerken in
eigen kring belangrijke waarden en
wensen formuleren. We hopen dat daar
een gedeelde waarde uitkomt waar-
mee we verder aan de slag kunnen
gaan.” 
De bedoeling is dat die waarden en
wensen tijdens een bijeenkomst op 21
januari aan de orde komen en dat op
basis daarvan plannen ontwikkeld gaan
worden. Bijvoorbeeld tijdens een werk-
dag waarop creatieve kruisbestuivin-
gen en onverwachte samenwerkings-
verbanden een kans krijgen.
Bootsma: ,,Het is niet per se de bedoe-
ling dat er één project uit komt rollen.
Het hoeft ook niet groot te zijn: als het
maar sterk is.” 
De organisatie van LWD2018 heeft
geen voorwaarden vooraf. Het is alleen
wel de bedoeling dat het thema Iepen
Mienskip terug komt, in de vorm van
kunst en cultuur. 

Aansprekend
Het thema spreekt kerken erg aan,
merkte Bootsma. Kerken kunnen het
heel goed gebruiken voor het verster-
ken van hun eigen verhaal. ,,Je zou het
goed tweeledig kunnen bekijken: ten
eerste draagt het bij aan de samenle-
ving als geheel, ten tweede zorgt het
voor de onderlinge verbinding. Als je
dat bereikt, heb je het ideale pro-
gramma bedacht.”

Meer informatie over het initiatief van
de gezamenlijke kerken is te krijgen bij
Caroline Doelman, secretaris van de
taakgroep Kerk in de Stad:
kerkindestad058@gmail.com
tel. (058) 2162639

Ineke Evink
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Sjoerd Bootsma. (Foto: Ruben van Vliet)
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Nieuwe zorg per 1 januari 2015
Het zal u vast niet zijn ontgaan: op
1 januari 2015 gaat er veel veran-
deren in de zorg. Er is straks een
‘nieuwe zorg’. De taakgroep Diaco-
nie krijgt daar al regelmatig vragen
over. Wij willen daarom in het ko-
mende jaar een avond organiseren
waarop wij u informeren over alle
veranderingen. Ook de wijkkerken-
raad heeft ons hierom gevraagd.
De datum is nog niet bekend, maar
let u op de mededelingen hierover
in de Zondagsbrief, het Magazine
en Geandewei.

Doelen tweede collecte en Avond-
maalscollecte
De eerste collecte is altijd voor Diaconie
(50 procent) en Kerk (50 procent). Het
doel van de tweede collecte wisselt per
zondag. Hiervoor stelt het College van
Diakenen per jaar een collecterooster
vast. Voor de Avondmaalscollecte wis-
selt het doel per half jaar.
De Avondmaalscollecte voor het eerste
halfjaar van 2015 is bestemd voor
Zienn. Deze organisatie ondersteunt
mensen die in een crisis zitten, dakloos
zijn of voor wie huisuitzetting dreigt.
Zienn heeft  opvangvoorzieningen en
woonvormen, maar biedt ook begelei-
ding aan huis. Zowel volwassenen als
gezinnen kunnen bij deze instelling te-
recht. Het werkgebied omvat Friesland,
Groningen en Drenthe. 

Voor de tweede collecte zijn de 
volgende doelen vastgesteld:

1 januari: diaconie (algemeen): 
De collecte op nieuwjaarsmorgen
komt ten goede van de plaatselijke
diaconie

4 januari: wijkkas: 
Deze collecte komt ten goede aan
het werk van de gezamenlijke wijken
in onze Protestantse Gemeente

11 januari: ZWO-project

18 januari: PKN/Oecumene (landelijk)
Oecumene is met elkaar meeleven en
samen kerk zijn in tijden van rust en
tijden van nood, ook over (kerk)gren-
zen heen. Het is samen christen zijn,
over kerkmuren heen kijken en we-
reldwijd  geloofsgesprekken aan-
gaan. Oecumene is ook het brengen
van het Evangelie op plekken waar
veel mensen samen kunnen komen,
zoals bijvoorbeeld The Passion in de
week voor Pasen. De opbrengst van
deze tweede collecte (aan het begin
van de Week van het Gebed) komt
ten goede aan deze en andere oecu-
menische activiteiten. Op 18 januari
hopen we ook het Heilig Avondmaal
te vieren en wordt dus ook de Avond-
maalscollecte gehouden. 

25 januari: Catechese & Educatie 
(landelijk)
JOP, de Jeugdorganisatie van de Pro-
testantse Kerk, gelooft dat elk kind
en elke jongere geliefd is door God!
JOP ondersteunt en inspireert vrijwil-
ligers via trainingen en materialen
hoe ze naast jongeren kunnen staan!
De opbrengst van deze collecte is be-
stemd voor het werk en het toerusten
van deze vrijwilligers en daarmee de
geloofsopbouw van jongeren. 

1 februari: Kerk in Actie - Werelddia-
conaat (landelijk)
De eerste zondag in februari is tradi-
tioneel de zondag van het werelddia-
conaat. Non Timber Forest Produc-
tion (NTFP), de partnerorganisatie
van Kerk in Actie in Cambodja, komt
op voor de rechten van inheemse
groepen. Zij helpt minderheden om
de toegang tot en eigendom over hun
land en natuurlijke  bronnen te benut-
ten en te beschermen. NTFP startte
hiervoor een bijzonder  cashewno-
tenproject in het noorden van het
land. In vijf dorpen worden 25 boe-

rengroepen getraind om cashewno-
ten te produceren, te verwerken en te
verkopen. Doel van dit project is om
meer inkomsten te genereren en de
positie en rechten van inheemse
groepen in de samenleving te verbe-
teren. De opbrengst van deze col-
lecte is voor dit doel bestemd.

8 februari: Missionair Werk en kerk-
groei (landelijk)
De Protestantse Kerk in Nederland
wil plaatselijke gemeenten uitdagen
om een missionaire gemeente te zijn
op een manier die aantrekkings-
kracht heeft op anderen. Missionair
actief zijn kan op allerlei manieren.
Het starten van een pioniersplek is er
één van, zoals in Noordwijk, waar de
pioniersplek Windkracht 3.0 is opge-
richt. Dit missionaire project richt
zich met name op rand- en buitenker-
kelijke zinzoekers en werkt veel met
social media. Via Facebook en Twitter
kunnen mensen tussen 25 en 45 jaar
hun geloof en leven delen. De col-
lecte komt ten goede aan deze missi-
onaire projecten. 

15 februari: ZWO-project

22 februari: Plaatselijk Jeugdwerk 
Deze collecte komt ten goede aan
het jeugdwerk in de eigen gemeente.

Namens de diaconie, 
Steven Doelman

Via deze pagina in De Fontein058 houden wij u voortaan op de hoogte van het
diaconale werk in onze wijkgemeente. U vindt hier de collectedoelen van de ko-
mende periode. Ook zullen wij hier vanaf het volgende nummer opbrengsten
van de collecten vermelden.

Van de diaconie

22290 Kerkblad De Fontein 058-4_Opmaak 1  18-12-14  10:25  Pagina 6



7DE FONTEIN 058 • DECEMBER 2014

Ik ben Reinouw Jellema, al heel veel
jaren getrouwd met Roelof Jellema. Ik
vertegenwoordig de taakgroep ouderen,
die verder bestaat uit Jissy Lolkema,
Cora Visser, Hinke Wijngaarden en Jan
Zeeders. Ik lees heel graag en vind het
leuk om dingen op papier te zetten. Het
kerkenraadswerk vind ik mooi omdat het
een prachtige manier is om betrokken te
zijn bij de wijkgemeente. 

Ik ben Alfons van Vliet, bouwjaar 1960,
getrouwd met Hanneke, zes kinderen,
wijkdominee en in de kerkenraad ook
nog vertegenwoordiger van de Taak-
groep Gebed. Ik houd van bidden, lezen,
kamperen in Zwitserland, het delen van
ons prachtige geloof met wie dat maar
wil, hardlopen, worship- en aanbiddings-
muziek, knuffelen met kleindochters,
eten met veel mensen zoals familie,
vrienden en anderen. Het mooie van ker-

kenraadswerk vind ik steeds weer dat je
sámen geestelijke leiding wilt en kunt
geven aan de gemeente.

Mijn naam is Peter de Vries. Ik ben pasto-
raal ouderling en lid van de taakgroep
Jeugd en Jongeren en van de taakgroep
Pastoraat. Die laatste vertegenwoordig ik
in de kerkenraad. Ik werk bij Stenden en
ben daar informatiespecialist van de bibli-
otheek. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlo-
pen, fietsen en in de winter vind ik het
heerlijk om een week te skiën. Het mooie
aan kerkenraadswerk is bouwen aan de ge-
meente waarbij de onderlinge verbonden-
heid  mij veel energie oplevert.

Ik ben Henk Douma, sinds september
scriba van De Fontein en lid van de Alge-
mene Kerkenraad. Ik ben getrouwd met
Hilde en wij hebben twee kinderen die al-
lebei studeren in Groningen. Ik ben een
bezige bij en daarom was het best slik-

ken toen ik een jaar geleden door een re-
organisatie mijn baan kwijtraakte. Dat
gaf me wel tijd en ruimte om een aantal
vrijwilligerstaken op me te nemen. Naast
het kerkenwerk ben ik betrokken bij het
Mentorprogramma Friesland, als men-
tor en adviseur. Ik ga ervan uit dat ik
vroeg of laat weer betaald werk ga vin-
den. 

Ik ben Margriet Mulder en heb een 
relatie met Hans, met wie ik voorname-
lijk de weekenden doorbreng. Verder
heb ik twee zonen met schoondochters
en vijf kleinkinderen, van twee maanden
tot elf jaar oud. Ik ben een dag in de
week oppas-oma. Het is een feest de
hele familie om me heen  te hebben. Ook
ben ik mantelzorger voor een vriendin en
bezoek ik wekelijks een oude dame.
Sinds 2008 ben ik diaken en contactper-
soon van het diaconaat in de kleine ker-
kenraad. Daarnaast zit ik in het modera-
men. Ik beleef veel genoegen aan mijn
kerkenwerk, vooral omdat ik graag mijn
bijdrage wil leveren aan De Fontein als
een bloeiende en levende gemeente van
God.

In het volgende nummer stellen zich
voor: Germen Lourens van IJs, Henk
Bijma, Ineke Evink, Hans Kemperman
en Ruben Muller.

De kleine kerkenraad stelt zich voor
De kleine kerkenraad komt zeven keer per jaar bijeen en is vooral bezig met het
(doen) organiseren van de wijkactiviteiten. Maar wie zitten er precies in en met
welke insteek? Een voorstelrondje.
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,,Woest kun je ervan worden, van die kinderen die maar hun
eigen gang gaan, hun ouders in de zorgen laten zitten en 
denken dat de hele wereld van hen is. 
Maar voor ik verder ga, zal ik me eerst even voorstellen, 
anders begrijpt u niets van mijn verhaal. 
Mijn naam is Jakob, ik ben genoemd naar onze grote voorva-
der Jakob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. 
Geslachtsregisters zijn belangrijk, voor mijn volk en voor mij
zelf. Mijn vader heette Matthan, zijn vader Eleazar en zijn
vader Eliud, en zo verder. Ik ben er trots op dat ik mijn fami-
lielijn kan terugvinden tot Abraham. 
Ik heb zelf ook een zoon: Jozef. Ook al genoemd naar een
roemruchte voorvader. Maar roemrucht zijn wij als volk 
helaas niet meer. Wat is het al lang geleden dat we een koning
hadden, een eigen koning, bedoel ik. Niet zo’n halve heiden
als Herodes, zo’n manager uit Rome.
Tja, Jozef… Nooit was er wat aan de hand met die jongen, en
nu lig ik ’s nachts wakker van hem. 
Het begon vorig jaar. Hij verloofde zich met een lief meisje,
eerlijk waar, niks mis mee. In ieder geval, dat dacht ik. Maria
heet ze. Dol was hij op haar, en niets leek hun trouwplannen
in de weg te staan.
Maar op een dag kwam hij in alle staten thuis. Wat er aan de
hand was, wilde hij niet vertellen, zelfs niet aan zijn moeder.
Nou, dat zegt wat. Hij ging vroeg naar bed en ik dacht dat ik
de volgende dag wel tekst en uitleg zou krijgen. 
Mooi niet, dus. Hij stond vroeg op en vertrok. Weken later
kwam de aap uit de mouw: Maria is zwanger. In uw tijd kijkt
daar misschien niet meer van op, maar wij wel. Het is tegen

de wet van Mozes, en een ernstig vergrijp. En als dat nou het
hele verhaal is, maar nu blijkt ook nog dat Jozef de vader niet
is! Dat deed de deur dicht. Naar Jozefs tekst en uitleg wil ik
niet luisteren, ik ben helemaal klaar met die jongen.
En nu de boosheid wat is gezakt (het helpt dat ik er even over
kan praten!) zit ik te bedenken dat ik me vooral zorgen maak
over ons geslachtsregister. 
Want geslachtsregisters zijn natuurlijk niet voor niets zo 
belangrijk, uit ons volk komt de Messias voort! Wat zou vader
Abraham hier wel niet van denken!
Nou ja, er zijn wel meer scheve schaatsen gereden in onze 
familie. Rachab was niet echt een vrouw van onbesproken 
gedrag. Ruth wel, zeker, maar zij kwam niet uit ons volk. En
die geschiedenis met Juda en Thamar is helemaal om het
schaamrood op je kaken te krijgen, daar zal zijn vader niet blij
mee zijn geweest. 
En wat dacht u van de grote koning David, die aan de haal
ging met Bathseba…
Maar uiteindelijk kwam het op zijn pootjes terecht omdat de
familielijn doorging. Maar met mijn eigen zoon lijkt dat in
ieder geval niet te gebeuren.
En nu is dat stel op weg naar Bethlehem, terwijl zij al hoog-
zwanger is. Kun je niet wachten tot het kind is geboren, vroeg
mijn vrouw. Maar nee, ze zouden en moesten nú naar Bethle-
hem. Zul je nog zien dat het kind dáár geboren wordt…”

Ineke Evink

De kerst van vader Jakob 
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Veelkleurig is soms lastig
De Fontein is een veelkleurige gemeente, en dat is prachtig. Een gemeente
waarvan de leden in grote lijnen hetzelfde denken, is wel gemakkelijk, maar
niet erg leerzaam. Nooit eens iemand die je op een ander aspect van de zaak
wijst, mensen die hun mond maar houden omdat ze bang zijn dat er ruzie van
komt: daar is de gemeente als geheel uiteindelijk niet bij gebaat.

Juist door de verschillen blijft de ge-
meente open en naar buiten gericht.
Als je geleerd hebt met onderlinge ver-
schillen om te gaan, kun je wellicht ook
makkelijker luisteren naar mensen van
buiten de kerk, of aan de rand. 

Maar soms is het lastig, die verschei-
denheid. Vooral als je elkaar verkeerd
begrijpt of wanneer iemand zich on-
handig uitdrukt. Een gesprek is dan de
aangewezen weg. Spreek elkaar aan,
en bevraag elkaar. Ook als je het niet
eens wordt, of zelfs van te voren zeker
denkt te weten dat dit zo zal zijn, is het
goed daarover te praten met elkaar.

Het is ook goed je te realiseren dat een
bepaalde woordkeus die jou ergert,
voor iemand anders een heel ander ge-
voel kan hebben. Wat voor de een ou-
derwetse en stijve uitdrukking is, heeft
voor de ander een vertrouwde en vei-
lige klank. Het is maar net waar je be-
hoefte aan hebt.

Dat geldt ook voor muziek. De een is
zeer gehecht aan het orgel en heeft er
dierbare herinneringen aan, de ander
krijgt er een beetje jeuk van. De een
wordt helemaal blij van praise, voor de
ander kan het lied niet snel genoeg af-
gelopen zijn. Dat zijn de kleine dingen,
hoe groot ze soms ook lijken. Er zijn

ook grotere zaken waarbij de veelkleu-
righeid wat minder mooi aanvoelt dan
het woord doet vermoeden. 

Israëlzondag
De preek van ds. Alfons van Vliet op de
Israëlzondag was zo’n moment waarop
de verschillen in onze gemeente even
heel duidelijk aan de oppervlakte kwa-
men. Verschillende mensen maakten
duidelijk echt gekwetst te zijn, met hen
heeft ds. Van Vliet een persoonlijk ge-
sprek gehad. Anderen waren juist heel
blij met de preek van de Israëlzondag.
In zulke gevallen is het extra belangrijk
met elkaar in gesprek te blijven.

Avond
De kerkenraad heeft besloten een spe-
ciale avond te beleggen over Israël. Er
wordt iemand uitgenodigd die veel
verstand heeft van dat onderwerp en
die er meer over kan vertellen. Daar-
naast komt er veel ruimte voor vragen
en onderling gesprek. 
De taakgroep Vorming & Toerusting is
bezig met de invulling van deze avond.
De taakgroep laat zo snel mogelijk
weten wanneer de avond gehouden
wordt en wie er komt spreken. 

Ineke Evink

De grote kerkenraad
bezint zich

De grote kerkenraad (alle ambts-
dragers van De Fontein) heeft in het
Beleidsplan van De Fontein opge-
nomen dat de Grote Kerkenraad
één keer per jaar een zaterdagmid-
dag bijeen komt om met elkaar het
geloofsgesprek te voeren en voor-
uit te blikken naar het nieuwe jaar.
Op zaterdag 15 november was het
zo ver.

Geloofsgesprek
Het thema voor het gesprek is ‘gees-
telijk leiding geven’. We gaan in vier
groepjes uiteen om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan. Als conclu-
sies en voornemens noteren we:

- Als je erg verhit aan het discussiëren
bent of je komt er niet uit, kies dan
voor de stilte. Neem de tijd om de
Heilige Geest z’n werk te laten doen.

- Kies als kerkenraad vaker voor een
moment om te bidden en te zingen,
of voor bezinning op een tekst en
luisteren naar uitleg.

- Als je de leiding van God hebt erva-
ren, laat het de anderen weten in
het ‘moment om te delen’. Dit is een
vast agendapunt bij iedere kerken-
raadsvergadering.
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Verjaardagen ouderen, de kroonjaren 70, 75 etcetera worden genoemd en iedereen ouder dan 90 jaar. 

December 2014
16 dec. Mevr. L.G. Rozenga – Marinus Konvooistraat 16 8923 CW 70 jaar 
17 dec. Mevr. G. de Graaf – Zwering Lieuwenburg 2  b 8925 CK 90 jaar
19 dec. Mevr. K.D. Zuiderveld – de Boer Pieter Sipmawei 280 8915 EH 93 jaar
20 dec. Mevr. G.G. Kooistra – Meijer Esdoornstraat 12 D 8924 BG 80 jaar
28 dec. Dhr. B. Buntjer Taco van der Veenplein 13 8923 EM 70 jaar 

Januari 2015
8 jan. Mevr. IJ. Lubberts Dirk Zeperweg 240 8917 AZ 92 jaar 
8 jan. Dhr. A. Smink Frittemastate 23 8925 AC 80 jaar
9 jan. Mevr. J.H. Balt – van der Schuit Eestraat 15 8922 JA 97 jaar
12 jan. Dhr. B. Couperus Canadezenlaan 26 8923 AA 80 jaar
18 jan. Mevr. F. Mulder – Oeverwijk Tjotterstraat 86 8937 AS 91 jaar
23 jan. Mevr. G. van der Woude – Roosma Dennenstraat 56 8924 CL 92 jaar
24 jan. Mevr. P. de Vries – Frietema De Gealanden 38 8918 KR 75 jaar

Februari 2015
4 febr. Dhr. H. van Koningsveld Vijverstraat 29 8921 GP 75 jaar
7 febr. Mevr. T. Fokkema – Kamstra Bieruma Oostingweg 121 8917 DH 93 jaar
8 febr. Dhr. G. Stoffels Camperstraat 50 8921 VK 70 jaar 
10 febr. Dhr. D. van der Wal Robinsonstraat 199 8923 AR 75 jaar
11 febr. Dhr. L. Hoekstra Van Leeuwenhoekstraat 30 8921 VB 70 jaar
13 febr. Dhr. N.K. Stellingwerf Bagoniastraat 41 8922 ED 80 jaar
14 febr. Mevr. J. van Asperen – van Asperen Hoeksterpad 16 8911 JW 97 jaar 
15 febr. Dhr. F.R.M. Senteur Eikenstraat 11 8924 JA 70 jaar
21 febr. Mevr. J.W. Eizenga –Kuipers  P.C. Hoofdstraat 34 8913 GT 75 jaar
24 febr. Dhr. F.A.L. Poeteray Dragoonsplein 207 8923 AJ 92 jaar

Maart 2015
5 mrt. Mevr. S. van Koningsveld –van der Bij Vijverstraat 29 8921 GP 70 jaar
7 mrt. Mevr. H. Lemstra – Elzinga Willem Lodewijkstraat 37 8933 BH 70 jaar
8 mrt. Mevr. F. Willemsma Bieruma Oostingweg 47 8917 DE 98 jaar

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

24 dec. Alide van der Veen Lijsterstraat 48 8917 EB 11 jaar

Januari 2015
10 jan. Marjolein Tadema Dobbehof 12, Goutum 9084 DR 7 jaar
10 jan. Frank van der Veen Sjoerdsmastate 10 8925 AM 9 jaar
14 jan. Lotte Kok Canterstate 134 8925 BJ 7 jaar
14 jan. Fleur Bakker Ramstraat 31 8921 PV 2 jaar
17 jan. Andy van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 10 jaar
27 jan. Gerda Bosgraaf Berkenstraat 44 8924 BZ 10 jaar
30 jan. Thijs van Weelie Achterbosk 2,  Menaam 9036 KT 1 jaar 
31 jan. René van der Veen Lijsterstraat 48 8917 EB 7 jaar
31 jan. Levi de Vries Schroorsmastate 19 8925 LG 6 jaar

Februari 2015
18 febr. Arlinda van der Meer M.H. Trompstraat 20 8921 GH 11 jaar
26 febr. Lize Hoekstra V. Leeuwenhoekstraat  4 8921 VB 4 jaar 
27 febr. Nina Lijzenga Heliconweg 16  b 8914 AS 12 jaar 

Maart 2015
7 mrt. Jente Hazenberg Azaleastraat 97 8922 GK 7 jaar

Huwelijksjubilea

December 2014
12 dec. 12.5 jaar Dhr. J. van der Veen en Mevr. G. van der Veen - Schokker

Sjoerdsmastate 10, 8925 AM
24 dec. 45 jaar Dhr. T.J. Smaak en Mevr. C.E.R. Smaak - van der Stouwe

Romkeslaan 62, 8933 AB
24 dec. 65 jaar Dhr. R. Schilstra en Mevr. S. Schilstra - Hingstman 

Groningerstraatweg 45, 8922 CP
Januari 2015
23 jan. 40 jaar Dhr. J. Dijkstra en Mevr. E.M. Dijkstra - van Zuthen

Buorren 89, 9081 AP Lekkum
Februari 2015
28 febr. 40 jaar Dhr.S.R. van der Woude en Mevr. F.W.A. van der Woude-Sijtsma 

Bataviaplein 1, 8921 JV

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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In de schijnwerper: Aafke Boomsma-Krottje
Een vrouw met liefde voor het volk Israël

Waar ben je geboren en opgegroeid?
,,In het stadsziekenhuis van Harlingen op 31 december 1956.
Mijn ouders woonden met hun vier jongens in Sexbierum. Ik ben
het nakomertje van een moeder die in Sexbierum en een vader
die in Zwarte Haan geboren is, beiden in een hervormd nest.
Mijn vader was bouwvakker. Ik groeide op in Sexbierum en ging
hier naar de Hervormde lagere school.”

Hoe heb je je opvoeding ervaren, vooral met betrekking tot
het geloof?
,,Als gezin gingen we elke zondag naar de kerk, één keer was
voldoende. Bidden en Bijbellezen aan tafel was een vaste ge-
woonte. Mijn ouders waren gelovige mensen, maar niet streng
in de leer. Dit betekende niet dat alles maar mocht. In mijn tie-
nerjaren was het al wat soepeler geworden en mocht ik meer
dan mijn oudere broers, als de kerkgang er maar niet onder
leed. Moeder had echter wel eens de gewoonte met het vinger-
tje te zwaaien: ‘denk erom, Jezus ziet alles’, en dat heeft wel een
poos zijn nawerking gehad. 
Je beleefde de zondag als een vrije dag met vaste rituelen, zoals
de kerkgang, spelen of wandelen met vriendinnen. Ik heb geen
nare herinneringen aan mijn opvoeding overgehouden. Wij had-
den lieve ouders die op hun wijze het goede met ons voor had-
den.”

Wist je als meisje al wat je later wilde worden?
,,Nee, dat heeft even geduurd. Na de lagere school in Sexbie-
rum ging ik in 1968 naar de Mavo in Harlingen. Na vier jaar Mavo
wist ik nog steeds niet wat voor werk ik wilde doen. Daarom
volgde ikk nog de eenjarige vormingsklas op de Huishoud-
school. Toen brak het licht door: ik wilde verpleegster worden.
Helaas, om medische redenen mocht ik niet aan die opleiding
beginnen. Wel kwam ik als administratief medewerkster in de
gezondheidszorg terecht, eerst bij de receptiepoli van het zie-
kenhuis in Harlingen en kort daarna in het laboratorium.”

Wat wil je kwijt over verliefd, verloofd, getrouwd?
,,Als opgroeiende meiden gingen we vaak zaterdags naar Leeu-
warden en in 1975 ontmoette ik daar Dirk, in de koffiebar van
Youth for Christ Leeuwarden. Hier kwam verliefd, verloofd, ge-
trouwd uit voort. We trouwden in 1975 in het gemeentehuis in
Oosterbierum, maar daarna zijn in Leeuwarden gaan wonen. Ik
bleef eerst nog een half jaar in Harlingen werken, maar na een
half jaar vond ik werk dichter bij huis, in de medische registratie
van het Triotelziekenhuis in Leeuwarden.

In 1981 kregen we onze eerste zoon en ben ik met werken ge-
stopt. In 1985 is onze tweede zoon geboren. Toen de jongens
oud genoeg waren zocht ik weer werk. Eerst huishoudelijk werk,
toen een poosje bij het callcenter van de ING en daarna post-
bezorger bij PostNL, waar ik per 1 januari 2015 moet stoppen.
Verder werk ik als vrijwilliger in evangelische boekhandel De
Fakkel.”

Is er een moment in je leven dat er echt uitspringt?
,,Onze tweede zoon werd twee maanden te vroeg geboren en
dat gaf veel spanning, maar gelukkig is alles goed gekomen.
Nog een heftig moment was het plotseling overlijden van één
van mijn broers tijdens een sportprestatie. De verwerking hier-
van heeft in familiekring lang geduurd. 
Een positief hoogtepunt was de reis naar Israël in 2010. Deze
reis viel samen met het Loofhuttenfeest dat we in Jeruzalem
hebben gevierd, een bijzondere ervaring. Bovendien was deze
reis meer dan de gebruikelijke Israëlreizen. We hebben confe-
renties bezocht, lezingen aangehoord en de Jeruzalemmars ge-
lopen. Deze mars van ongeveer drie kilometer is uniek; bezoe-
kers uit allerlei landen lopen samen in optocht door Jeruzalem,
met vlaggetjes, vaandels en bloemen. De Israëliërs staan langs
de kant van de weg de mensen toe te zwaaien. Dit bezoek heeft
mijn liefde voor Israël versterkt.”

Wat wil je kwijt over muziek, boeken, hobby’s? 
,,In mijn jeugd speelde ik blokfluit en saxofoon, daarna zingen
bij het gospelkoor Sjammasj.  Ik heb enige tijd zangles gehad
en was lid van een kerkkoor. Vervolgens van het Consortium Vo-
cale Frisia, opgericht door Gerrit Stulp. In beide koren mocht ik
ook solo zingen. Tenslotte nog vier jaar bij het Noord Neder-
lands Concertkoor. Ja, zingen is mijn grote hobby. Verder mag
ik graag tuinieren, handwerken, lezen, familiegenealogie. Met
plezier ben ik vijftien jaar presentatrice geweest van het zon-
dagavondprogramma Rejoice bij de ziekenomroep van het
MCL: een prachtige tijd.”

Wat is je houvast in het leven?
,,Het persoonlijk geloof in God en Jezus Christus. In mijn jeugd
was God voor mij wel een beetje een boeman. Het lied Muren
van mijn hart van Bruce Thomson heeft de ‘muren’ in mijn hart
geslecht. Ik kan en wil God niet missen. Dit alles had wel tot ge-
volg dat ik een andere kijk op onder andere de kinderdoop
kreeg. Dirk en ik hebbengekozen voor de volwassendoop: op-
nieuw laten dopen. Ook mijn opvatting over de instelling van
zondag in plaats van sabbath is veranderd.”

Heb je een favoriet Bijbelgedeelte en/of lied?
,,Psalm 91, als Bijbelgedeelte en als lied.”
Wat wil je zelf aan dit interview toevoegen?
,,Mijn wens is dat meer gemeenteleden meedoen in het kring-
werk en zo meer behoefte krijgen tot een samenzijn, een meer
omzien naar elkaar. Het lijkt soms wat te vrijblijvend. Ook wens
ik dat de jeugd een bredere taak in de eredienst krijgt, meer
doen met eigen muziek. Waarom niet eens een keertje een
jeugdlector of -lectrice?”

Maarten Kuitert

22290 Kerkblad De Fontein 058-4_Opmaak 1  18-12-14  10:25  Pagina 11



Leden De Fontein ook al vijf jaar Present in de stad 

Het project dat het meeste indruk
maakte? Germen van IJs moet even
nadenken als hem gevraagd over zijn
ervaringen met Present Leeuwarden.
Maar dan weet hij het: eigenlijk alles.
Zowel de sociale als de praktische
projecten zijn bijzonder om te doen,
vertelt hij.

In de loop der jaren hebben leden van
De Fontein heel wat projecten uitge-
voerd. Zeker wel tien. Er werden ver-
scheidene verwaarloosde tuintjes 
opgeknapt, vieze keukens schoonge-
maakt en veel spelletjes gedaan met
dementerende ouderen in diverse zorg-
centra in de stad. En wat maakt dan het
meeste indruk? Wat spreekt het meest
tot de verbeelding? 
De eerste keer, weet Germen nog goed,
was dat hij bij een man kwam waar het
een grote chaos was in huis. Na een
dagdeel opruimen was het huis even-
wel weer leefbaar. ,,Dy man bliid en wy
wiene ek tefreden dat wy wat dwaan
koene”, reageert Van IJs. Ook aan de
sociale projecten beleeft hij goede her-
inneringen. ,,Je dogge net iens sa folle,
mar it betsjut safolle foar de minsken.
Even kuierje, even nei bûten of in
spultsje dwaan of even mei se sjonge.
Wat knapt in minske dêrfan op.”

Eenmalig
Van IJs fungeert meestal als contact-
persoon voor Present in De Fontein. Hij
vindt Present een handige manier om

zichtbaar in de stad aanwezig te zijn als
kerk. Wel vindt hij het jammer dat
steeds hetzelfde ploegje mensen mee-
doet. Zelfs bij een tijdcollecte zijn het
steeds dezelfde mensen die zich opge-
ven. ,,Wylst it moaie fan Present is dat
je ienmalich wat dwaan kinne. Do sitst
der net oan fêst”, legt Van IJs uit. 
Door projecten via Present Leeuwar-
den uit te voeren heeft Van IJs een an-
dere kant van de stad leren zien. Is hij
mensen tegen gekomen die nauwelijks
sociale contacten hebben. Mensen die
afhankelijk zijn van hulp van vreemden
om te verhuizen of het huishouden
weer een beetje op regel te krijgen. 

Lustrum
Bij Present Leeuwarden weten ze er
alles van. De stichting vierde een
maand geleden haar eerste lustrum-
feest, onder meer met de opening van
een nieuw kantoor aan de Hooidollen
404. Ruurd Walinga is het enige be-
stuurslid dat sinds de oprichting nog ac-
tief is. Hij meende ‘zijn’ stad redelijk
goed te kennen, maar toen hij actief
werd voor Present werden hem pas
echt de ogen geopend. ,,Ik ben achter
deuren gekomen waarbij ik dacht: is dit
echt? Leven er echt mensen in zo’n vuil-
nis, zo’n troep? Is er dan niemand in hun
buurt die zegt: dit moet anders, zal ik je
helpen?”
Inmiddels is hij erachter dat hulp bieden
soms best ingewikkeld kan zijn. Present
werkt daarom altijd in samenwerking
met maatschappelijke organisaties.
Een medewerker daarvan is dan ook al-
tijd aanwezig als er hulptroepen via
Present aan de slag gaan. Kwetsbare
mensen vragen een zorgvuldige aan-
pak. 

Kerken
Tachtig procent van de vrijwilligers die
via Present aan de slag gaat komt uit de
kerken. Ze willen graag een stukje licht
zijn en brengen in de stad. De rest van
de vrijwilligers komt van bedrijven en
scholen. De laatste jaren worden zo’n
150 projecten per jaar uitgevoerd. Ge-
middeld bestaat een groep uit vijf, zes
personen. Naast de klusprojecten zijn
er veel sociale projecten, zoals het wan-
delen met ouderen of een spelletje
doen. 

In oktober ging een groep van acht per-
sonen van De Fontein pannenkoeken
bakken in Swettehiem. Voor de 83-ja-
rige Heep Goelema was het de eerste
keer dat ze meedeed met een project
van Present. ,,Ik vond het wel leuk, pan-
nenkoeken bakken, maar de volgende
keer maak ik liever een praatje met de
mensen. Ik heb vroeger in Zuidlaren
ook gewerkt met demente ouderen.
Daar kan ik prima mee overweg.” 
Afgelopen jaar begon Present Leeu-
warden met een nieuwe campagne:
www.leeuwardershelpenleeuwarders.n
l, om meer stadgenoten te prikkelen
iets voor een ander te doen. Een nieuwe
tak van Present is dat er een grote
groep flexwerkers is. Dat zijn mensen,
sommigen zitten in een uitkeringstra-
ject, die elke week wel een doe-klus wil-
len doen. Soms maken ze klussen af die
op een zaterdag niet klaar gekomen
zijn. Ook doen ze ‘spoedklussen’. 

Geen brandweer
Sommige mensen denken dat ze Pre-
sent kunnen inschakelen als ze zelf hulp
nodig hebben, maar dat is het niet
geval. Present is geen vrijwillige brand-
weer. Present komt pas in actie als een
vrijwilligersgroep zich heeft aangemeld
op de website www.presentleeuwar-
den.nl. Als ze hebben ingevuld wat ze
willen en kunnen, stuurt Present een
mail naar maatschappelijke organisa-
ties met de vraag of er ook iemand is
die dergelijke hulp kan gebruiken. Ver-
volgens wordt een bezoek gebracht
aan die persoon en wordt de contact-
persoon van de vrijwilligersgroep op de
hoogte gesteld. Dan wordt een plan ge-
maakt wat gedaan kan worden en
wordt iemand geholpen. Op die manier
komt de hulp echt terecht bij die men-
sen die hem het hardst nodig hebben.  

Voor meer informatie:
www.presentleeuwarden.nl of coördina-
tor Gerard Hoekstra: (06) 23 50 15 76
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Recept: Latkes! 
Een Bijbels recept dat met kerst te maken heeft, wordt een
beetje lastig. Wat de herders aten, wat koning Herodes op
zijn bord kreeg in zijn paleis en wat Jozef en Maria voor
proviand hadden meegenomen op reis naar Bethlehem:
we kunnen ernaar raden, maar meer niet. 

Wat we wel weten is dat de Joden in december Chanoeka vie-
ren. Met Chanoeka herdenken de Joden, acht dagen lang, dat
ze in het jaar 165 voor Christus de tempel in Jeruzalem terug-
kregen. De menora, de joodse kandelaar met zeven armen,
kon eindelijk weer worden aangestoken. Maar ze hadden
maar één kruikje olie, en volgens de voorschriften nieuwe olie
maken, kostte acht dagen. 

Toen gebeurde er een wonder: de menora brandde acht
dagen op olie uit één kruik. Als herinnering daaraan krijgt elk
Joods kind op Chanoeka een kandelaar met acht kaarsen,
plus eentje extra. De negende is het knechtje; daarmee wordt
elke dag een nieuwe kaars aangestoken. Op de achtste en
laatste dag van Chanoeka, in de donkerste tijd van het jaar,
branden alle lichtjes. 
Daarom nu een recept voor latkes, in olie gebakken aardap-
pelkoekjes. De olie waarin wordt gebakken, verwijst naar de
olie voor de zevenarmige kandelaar.

De ster van Bethlehem
De sterren wezen
de plaats van aanbidding
aan wijzen, die zochten,
zodat zij die vonden.

Nog steeds vinden wijzen
de Ster van aanbidding,
wanneer zij gaan zoeken,
want Hij laat Zich vinden.

Albert Schootstra

Latkes 
Ingrediënten: 

-  6 grote geschilde aardappelen
-  1 ui
-  3 eieren
-  ½ kop meel
-  zout en peper
-  olie

Rasp de rauwe aardappelen grof en laat ze uitlekken in
een vergiet. Pers het laatste water eruit en dep droog
met keukenpapier. Snijd de ui klein, kluts de eieren en
meng alle ingrediënten. Het mengsel mag niet te stijf
worden. Verhit de olie, maak met een lepel een portie en
leg die in de olie en druk ze een beetje plat.
Bak ze voorzichtig aan beide zijden op niet al te hoog
vuur. Serveren met appelmoes, vruchtencompote of zure
room.
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Mijn naam is 
Jesca James Mwikwabe

Ik ben Jesca en ik ben 26 juni 2011
geboren. Ik woon bij mijn vader en
moeder en heb twee zussen. Ik help
thuis met de boodschappen doen,
water halen en schoonmaken. Mijn
vader en moeder hebben soms
werk als landarbeider. Ik ga elke
week naar de zondagsschool en
naar de bijbellessen op het project.
Ik zit in groep 1 van de basisschool
en op school gaat het goed. Ik hou
van zingen, groepsspelletjes en bal-
spelletjes. Ik woon in Tanzania in de
heuvels van Kemange. De meeste
huizen hebben onverharde vloeren,
lemen muren en rieten daken.

Al geruime tijd sparen de kinderen van
de kindernevendienst voor Open
Doors. Een mooi doel waarbij we aan-
dacht vragen voor christenen die ver-
volgd worden. Ook een doel dat in-
druk maakt op de kinderen. Zij
beseffen maar al te goed dat het niet
vanzelfsprekend is om als christenen
in vrijheid samen te komen, de verha-
len uit de Bijbel te horen en Jezus na
te volgen. Het project van Open Doors
ronden we eind 2014 af. In 2015 begin-
nen we met een nieuwe spaaractie.
Voor deze spaaractie vragen wij graag
uw aandacht. 

De laatste tijd nemen maar weinig kin-
deren geld mee naar de kinderneven-
dienst en ook de leiding denkt er niet 
altijd aan. Dat willen we graag verande-
ren. Vooral omdat we het belangrijk vin-
den dat ook kinderen al beseffen dat
niet ieder mens dezelfde kansen en mo-
gelijkheden heeft. Dat je - hoe jong of
oud je ook bent - altijd iets voor je me-
demens kunt doen. 
Daarom sponsoren we met de kinder-
nevendienst vanaf 2015 Jesca James
Mwikwabe uit Tanzania. Dat doen we
via Compassion, een organisatie die ge-
hoor wil geven aan Gods opdracht om
op te komen voor kansarme kinderen in
ontwikkelingslanden. Door Jesca te on-
dersteunen dragen we bij aan bijbelon-

derwijs, medische controles, voorlich-
ting over hygiëne, leerzame uitjes,
sport, picknicks, educatief materiaal en
schooluniformen. Bijzonder is dat bij de
sponsoring van een kind de lokale kerk
wordt ingeschakeld. Die kerk ontvangt
het geld voor het sponsorkind en voert
het project verder uit. De kerk in het
dorp van Jesca organiseert ook opvoe-
dings-cursussen, bijeenkomsten en de
mogelijkheid bij het project betrokken
te zijn voor de ouders en/of voogden
van de kinderen.

Acties
Voor de sponsoring van Jesca is iedere
maand 29 euro nodig. Een heel bedrag,
waarbij wij natuurlijk de hulp van de kin-
deren nodig hebben. Niet alleen door
geld mee te nemen, maar bijvoorbeeld
ook door acties. Tijdens de kinderne-
vendienst zullen we ook regelmatig
aandacht besteden aan Jesca en het
land waar zij woont. Daarnaast willen
we de kinderen stimuleren voor haar en
haar familie te bidden en haar een
briefje of tekening te sturen.  
Het is mooi als ook u als gemeente uw
betrokkenheid toont bij dit sponsor-
kind. Daarom zullen we u regelmatig op
de hoogte houden in de kerkdienst, de
zondagsbrief en het magazine. 

Leiding kindernevendienst

Nieuwe spaaractie kindernevendienst
Elk kind heeft recht op een toekomst

LEESROOSTER Kindernevendienst

DECEMBER
Kerstproject In blijde verwachting
21 dec. Jesaja 61 Boodschapper van goed nieuws
25 dec. Joh. 1:1-14 Het Woord is mens geworden
28 dec . Lucas 2:33-44 Simeon en Hanna

JANUARI
4 jan. Jozua 1 Opdracht van de HEER aan Jezus
11 jan. Jozua 2 Verkenners in Jericho
18 jan. Jozua 3-4 Overtocht over de Jordaan
25 jan. Jozua 5:1-12 Besnijdenis en Pesachviering

FEBRUARI
1 febr. Jozua 5: 13-6:27 Inname van Jericho
8 febr. Jozua 9 De list van de Chiwwieten
vanaf 15 februari volgen we HET PAASPROJECT

De kindernevendienst gebruikt de methode van Vertel het maar.
Meer informatie staat op www.vertelhetmaar.nl
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Hallo!
Mijn naam is Anika van der Wal. Ik ben 15
jaar, ik woon in Leeuwarden en ben lid van
De Fontein. Namens mijn school, CSG 
Comenius Mariënburg, vertrek ik op 20 fe-
bruari 2015 voor tien dagen naar Ethiopië.
Daar ga ik namens Edukans scholen bezoe-
ken om te kijken wat er verbeterd kan worden
binnen het onderwijs. In Ethiopië ga ik verslag
leggen van de reis om later op mijn school ac-
ties te organiseren voor Edukans. 
Deze reis kost veel geld! Een deel wordt door
school betaald en een deel moet ik zelf d.m.v.
acties/ sponsoring bij elkaar sparen. Wilt u mij
in deze reis sponsoren? Dan kunt u contact met
mij opnemen of na de dienst mij even aanschie-
ten. 
U kunt ook een kaart, brief of tekening maken,
zodat ik die persoonlijk kan overhandigen aan
kinderen die het erg moeilijk hebben. Ik wil u vra-
gen om bemoedigende, persoonlijke en vooral
vrolijke dingen op te schrijven, in het Engels. Zo
kunt u een kind een hart onder de riem steken he-
lemaal in Afrika! Ik reken graag op uw steun, want
onderwijs is de basis om armoede te bestrijden! 
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!
Met een vriendelijke groet,

Anika van der Wal

Engelumerstraat 20, 8913 GC Leeuwarden
06 30522211, 058 2127844
anika11@live.nl
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Sponsor Anika voor haar reis naar Ethiopië

Beste allemaal,
Hierbij de activiteiten voor de komende tijd. 
Van harte welkom!!

Gezellige avond
Zaterdag 27 december in 4:14 vanaf
19.30-22.30. Vanaf +/- 20.00 draait
er een film, maar belangrijker is dat
we elkaar gewoon ontmoeten, klet-
sen en het gezellig hebben. Neem
even 3 euro mee voor de onkosten.
Dan zorgen wij voor drinken e.d.

Even aanmelden wordt erg op prijs gesteld!
(via Pieter of Ruben)

Tienerdienst
Zondag 28 december is er weer een tienerdienst. 
We beginnen gewoon in de dienst en gaan hopelijk 
na een kwartier naar 4:14 

Vooraankondiging
Zondag 15 februari is er een jongerendienst. We willen
graag alle tieners en twintigers hierbij betrekken. Van kof-
fie zetten en schenken, tot muziek maken. Van gastvrouw
zijn tot het gebed leiden. 
Als je mee wilt draaien in de voorbereiding dan is dit je
kans! Heb je ideeën van hoe het anders moet, leuker, uit-
dagender, meer passend bij jou! meld je dan direct aan! 

Voor iedereen!
Houd deze datum vrij en denk vast na over wat jij die dag
wilt gaan doen. 

Op naar super mooie laatste dagen van 2014!

15

22290 Kerkblad De Fontein 058-4_Opmaak 1  18-12-14  10:25  Pagina 15
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DE FONTEIN

Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in De Fontein

Januari 2015 
1 jan Ds. J.G. Kemperman

10.30 uur Nieuwjaar 
4 jan Ds. Alfons van Vliet
11 jan Ds. J.G. Kemperman 
18 jan Ds. Alfons van Vliet 

Heilig Avondmaal
25 jan Ds. Alfons van Vliet 

Shoa-herdenking 

Februari 
1 feb Ds. J.G. Kemperman 
8 feb Ds. Alfons van Vliet 
15 feb Ds. Alfons van Vliet 

1e Lijdenszondag 
22 feb Ds. J.G. Kemperman 

2e Lijdenszondag 

Maart 
1 mrt. Sjouke v.d. Meulen, Kollumerzwaag 

3e Lijdenszondag 
8 mrt Ds. J.G. Kemperman 

4e Lijdenszondag 
11 mrt Ds. Alfons van Vliet 

19.30 uur Biddag
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