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Van de redactie
Het is Veertigdagentijd, de weken tot aan Pasen worden van oudsher ge-
bruikt voor contemplatie, al dan niet in combinatie met vasten. Maar het
gewone kerkelijk leven gaat natuurlijk ook door. 
In dit nummer leest u hoe het pastoraat geregeld is in De Fontein, maakt
u (nader) kennis met Pier Tilma en geeft de kindernevendienst tekst en
uitleg bij het Paasproject. 
En er staat nog veel meer in deze editie van het magazine van De Fon-
tein.

De redactie wenst u veel leesplezier!
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Vastentijd, lijdenstijd, veertigdagentijd

“De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de
duivel proberen om Jezus te laten zondigen. Veertig
dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets
te eten….”

Matth. 4: 1-2 (Bijbel in Gewone Taal) 

We bevinden ons, samen met vele andere kerken en ge-
meenten wereldwijd, midden in een bijzondere periode
van het jaar: een periode van ongeveer 40 dagen die uit-
loopt op het grootste christelijke feest: Pasen!
De Kerk heeft zich vanaf haar vroegste begin door
boete, vasten en gebed voorbereid op Pasen. In de eer-
ste eeuw van het christendom beperkte deze voorbe-
reiding zich tot Goede Vrijdag en Paaszaterdag. 
Later werd de vastentijd steeds verder verlengd, totdat
in 325 het Concilie van Nicea de duur ervan bepaalde op
veertig dagen. Paus Gregorius de Grote (590-604) be-
paalde in 602 dat de vastentijd voortaan aanving met
Aswoensdag. Daardoor omvatte de periode tot Pasen
zes weken en vier dagen, samen dus 46 dagen. Maar
omdat op zondagen niet wordt gevast, bleven er tot
Pasen 40 werkelijke vastendagen over. 
In de traditie van de ‘Geneefse Reformatie’ spreekt men
niet van vastentijd of Veertigdagentijd, maar van lij-
denstijd, naar aanleiding van de zeven kruiswoorden
van Jezus, die  op de  zeven (lijdens-)zondagen vóór
Goede Vrijdag centraal worden gesteld.
Dat de ‘Paasvasten’ een tijdsduur van veertig dagen
heeft gekregen, gaat terug op de symbolische betekenis
van het getal veertig. Het is een heilig getal in de joodse
en christelijke traditie. 
Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn op
zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen ver-
bleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden
van God ontving. De profeet Elia ondernam een tocht
van veertig dagen naar de berg, waarop God hem zou
verschijnen. 
En Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om
zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zen-
ding onder de mensen. Hij leefde veertig dagen ‘ont-
hecht’, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de
kracht van God en de boodschap van Gods liefde. 
Vanouds was er men van overtuigd dat boetedoening,
gebed en vasten de beste middelen zijn om gelovigen
te bevrijden van aardse lasten en banden, waardoor er
ruimte komt om telkens opnieuw de kern van het Paas-
feest te begrijpen en te ervaren. Want Pasen is het feest
van de ultieme vrijheid: In Christus’ opstanding  heeft
het leven de dood overwonnen!
Vandaag de dag gebruiken veel christenen wereldwijd
nog steeds deze tijd om zich meer op God te richten.
Het vasten, niet of minder eten, kan daar een extra di-
mensie aan geven.

Je houdt je dan bewust minder bezig met ‘aardse din-
gen’ om zo meer met gebed en bijvoorbeeld Bijbellezen
bezig te zijn. 
Ook kan het helpen zo bewuster na te denken over
mensen die tekort komen in deze wereld. Maar ook ‘al-
ternatief vasten’ is erg populair: je vast dan door bijvoor-
beeld minder tv te kijken of minder te internetten, waar-
door je meer tijd over houdt voor andere zaken. 
En hoewel we het als protestanten helaas bijna hele-
maal verleerd hebben, zien we in de Bijbel wel degelijk
dat vasten en Gods zegen alles met elkaar te maken
hebben!
Misschien bent u – als u dit leest – al volop bezig met
deze bezinningstijd en bereidt u zich al vastend voor op
het komende Paasfeest.  Een gezegende tijd verder ge-
wenst! 
En voor wie er nog niets mee doet: probeer het eens ge-
woon, vanaf vandaag tot Pasen: richt je extra op God,
zet extra tijd voor Hem apart, laat je vullen met nieuwe
kracht en toewijding, ga eens vasten, al is het voor het
eerst in je leven en ervaar de zegen daarvan. 
Aan het eind vieren we met elkaar opnieuw het Feest
der feesten!

Ds. Alfons van Vliet 

MEDITATIE
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4DE FON-
TEIN 058 • DECEMBER 2014

NIEUWS
16 maart: 
De Voorjaars-middag voor ouderen
De Taakgroep Ouderen nodigt alle ou-
deren uit voor de Voorjaarsmiddag op
maandag 16 maart 2015 om half drie in
De Fontein. Na een meditatie verzorgd
door ds. Alfons van Vliet is de vloer voor
vrouwenkoor De Voortvarende Vrou-
wen uit Rottevalle met het programma
Fleur & Kleur. De dames brengen onder
meer zeevrouwenliedjes en meezin-
gers.
Aan het eind van de middag wordt een
collecte gehouden voor de gemaakte
kosten.
Indien u niet voor eigen vervoer kunt
zorgen kunt u contact opnemen met :
mevr. Tiny Dijkstra tel. (058) 2670306,
mevr. Hinke Wijngaarden (058)
2661236 of dhr. Jan Zeeders (058)
2127983. Als u met de taxi komt, kunt u
het beste afspreken dat die u om 17.15
uur weer naar huis brengt. We hopen op
een gezellige middag met elkaar.

Gemeenteavond 17 maart
De kerkenraad nodigt u uit voor een ge-
meenteavond op dinsdag 17 maart om
19.30 uur in De Fontein. Op de avond
komen in ieder geval de volgende on-
derwerpen aan de orde:
- Granny Project: er komen twee gasten

die dit project gaan toelichten
- Het Kindernevendienstproject wordt

toegelicht
- Wijkkas: jaarrekening 2014 en begro-

ting 2015
- Een uitleg over de nieuwe opzet (met

kringen) van het pastoraat
- Voortgang werving kerkmusicus
Mist u een onderwerp? Stuur een e-
mail: scriba@defontein059.nl

Groothuisbezoek op 24 maart
Evenals vorig jaar komt er een groot-
huisbezoek o.l.v. ds. Kemperman bij
Wobbe en Bep de Vries, Mannagras 54.
Er is plaats voor maximaal acht perso-
nen op dinsdag 24 maart a.s. om 20.00
uur. Het thema is: gedachten/gedichten
over de komst van Christus. De deelne-
mers krijgen enkele dagen vantevoren
een praatpapier. Belangstellenden kun-
nen zich vóór 19 maart opgeven bij:
Wim Roerdink, Groningerstraatweg
212,  tel. (058) 2661746 of roerdin-
kwim@hotmail.com.

Gebeds- en stilteruimte in De Fontein
Gebed en stilte horen bij elkaar. Er zijn
veel vormen van gebed waarin de veel-
zijdigheid van God zichtbaar wordt.
Stilte schept een heilige ruimte in je
ziel, waar het gebed als vanzelf vrij-
komt. 
Daarmee wordt gebed een soort gees-
telijke ademhaling. Het helpt je te bid-
den tot Gods eer. Om Gods wil en zijn
heiligheid te zoeken in gebed. Op het
podium (naast de keuken het trapje op)
is een sfeervolle ruimte gecreëerd voor
‘een moment van rust en bezinning’.
Een plek in de kerk waar je je even kunt
terugtrekken, een kaarsje kunt aanste-
ken, een gedeelte uit de Bijbel kunt
lezen, een gebed kunt uitspreken, of al-
leen maar even stil kunt zijn. Maak er
gebruik van, het plekje is er voor u en
voor jou.

Taakgroep gebed

Eten!
Op zondag 8 maart is er een lunch voor
de gemeente waarbij iedereen iets
meeneemt om van uit te delen.

Bazar annex rommelmarkt
Het is nog niet zover, maar op zaterdag
17 oktober willen we een rommel-
markt/bazaar organiseren. U kunt hel-
pen door nu alvast spullen daarvoor te
bewaren. Het moeten wel hele en
schone verkoopbare spullen zijn. Geen
computers, elektrische apparaten en
meubelstukken, verder is alles welkom.
Ook plastic tassen waarin de verkochte
artikelen mee kunnen worden geno-
men zijn welkom.
Meer informatie volgt.

De bazaarcommissie
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De Voortvarende Vrouwen uit Rottevalle met het programma Fleur & Kleur.

Gebeds- en stilteruimte in De Fontein.
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Pastoraat in De Fontein
De structuur van het pastoraat in De Fontein ligt er, nu de uitwerking nog.

Hoe kun je op een goede manier pasto-
raat verlenen aan een gemeente die tot
voor kort uit drie wijkgemeentes be-
stond? 
Met die opgave zat de taakgroep Pas-
toraat, een enorme klus. Maar Peter de
Vries en Jacqueline van Bruggen zijn vol
goede moed begonnen, en het resul-
taat mag er zijn.  
De taakgroep Pastoraat heeft De Fon-
tein verdeeld in 27 wijken. Die wijken
zijn ingedeeld met behulp van de kaart
van Leeuwarden. Elke pastorale ouder-
ling heeft vijf of zes wijken. 
Maar dan zijn we er nog niet: de wijk is
verdeeld kringen en de kringen bestaan
op hun beurt uit kleine kringen. 
Elke kleine kring heeft een eigen kring-
contact: iemand die de mensen in zijn
of haar kring kent en contact met hen
onderhoudt. 

Nu kan het natuurlijk best zijn dat in de
loop van de tijd blijkt dat de mensen die
zijn ingedeeld in een kring, daar geen
belangstelling voor hebben. 
Omdat de kleine kring deel uitmaakt
van een kring, is het dan vrij eenvoudig
een paar straten verderop te gaan en
wel mensen te vinden.
De structuur ligt er, nu de uitwerking
nog. Maar ook daarover zijn Peter en
Jacqueline vol goede moed. Op de ge-
meenteavond van 17 maart geeft Peter
de Vries uitleg over de nieuwe opzet.
Hieronder staat de nieuwe indeling van
De Fontein, en de wijkouderling die
erbij hoort.

Kring                Wijken van De Fontein op postcode                                                           Pastorale ouderling
1                        Ouderen Nieuwe Hoek 8911 JW - LZ 8937 AS - BR                                    Yttje de Boer
2                       Centrum 8911 AH - HZ                                                                                           Nelleke Berntsen
3                        Centrum 8911 JB - MB                                                                                            Nelleke Berntsen
4                       Westerparkbuurt 8913 AA - CW                                                                         Margreet Mollema
5                       Westerparkwijk 8913 EB - HW                                                                            Margreet Mollema
6                       Rondom Europaplein 8914/ 8915                                                                       Margreet Mollema
7                        Vogel en Muziekbuurt 8916 AA - HJ                                                                 Margreet Mollema
8                       Hofwijck / St Jozef groep 8917 AC - AZ/8922 JA - JC                                  Yttje de Boer
9                       Transvaalwijk / Rengerspark 8917 AM - BA / HH                                          Nelleke Berntsen
10                      Bilgaard / Havankpark 8918 / 8919                                                                    Nelleke Berntsen
11                      Rondom de Koepelkerk 8921 AB - EZ                                                              Peter de Vries
12                      Bleeklaan / Bleekhof 8921 GB - HE en MC - ME                                           Peter de Vries
13                       Indische buurt en ten westen Cambuurstadion 8921 HH - LX               Hennie de Jong
14                      Rondom Camminghastraat 8921 MC - RG                                                     Hennie de Jong
15                      Zuidzijde Groningerstraatweg 1 8921 SB - TZ                                              Hennie de Jong
16                      Zuidzijde Groningerstraatweg 2 8921 VA - XB                                             Hennie de Jong
17                       Oldegalileën / Bloembuurt 1 8922 AC - CX                                                     Yttje de Boer
18                      Bloemenbuurt 2 8922 CZ - HC - JJ                                                                     Yttje de Boer
19                      Vrijheidswijk 1 8923 AA - AW + Lekkum / Snakkerburen                         Klaas & Elizabeth de Graaf
20                      Vrijheidswijk 2 8923 BC - HB                                                                                Klaas & Elizabeth de Graaf
21                      Schieringen / Heegterp 8924 AE - JG                                                               Nelleke Berntsen
22                      Camminghaburen 8925 / 26                                                                                Klaas & Elizabeth de Graaf
23                      Oranjewijk 8933 AB - BS                                                                                       Peter de Vries
24                      zuiden van spoorlijn 8933 CC - GW 8917                                                         Peter de Vries
25                      Aldlân /Nijland 8931 / 32 / 34 / 35                                                                        Peter de Vries
26                      Zuiderburen / Goutum / Hempens 8939 / 9084                                           Peter de Vries
27                      Buiten de stad                                                                                                           Hennie de Jong
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Veertigdagentijd
Dit jaar is het thema van de Kerk in
Actie 40-dagencampagne ‘Open je
handen’. Veertig dagen lang openen wij
onze handen. Want we geloven dat God
ze steeds opnieuw vult. En dat we
mogen delen wat we hebben ontvan-
gen. De tweede collecten in deze peri-
ode getuigen daarvan. Ze zijn bestemd
voor de volgende doelen:

8 maart: Kerk in Actie: Diaconale va-
kantieweken
Wie zorgt voor een zieke partner is al-
tijd bezig. Het is geen luxe, maar nood-
zaak om die zorg af en toe los te mogen
laten. Dat kan tijdens de diaconale va-
kantieweken van
Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk
in Actie. Ook mensen die in een ver-
pleeghuis wonen of aan huis gebonden
zijn door ziekte, kunnen er dan even
tussenuit.  

11 maart: Bidstond gewas en arbeid:
Diaconaal werk
De collecte op de Bidstond voor Gewas
en Arbeid komt ten goede aan het dia-
conaal werk.

15 maart ZWO-project Columbia In-
teractief

22 maart Kerk in Actie: Binnenlands
Diaconaat
Mensen zonder een verblijfsvergunning
leven een onzichtbaar bestaan, doordat
ze geen status en vaak geen burgerser-
vicenummer hebben. Dit maakt hen
heel kwetsbaar. Bij Villa Vrede in
Utrecht vinden zij een plek waar ze een
gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun
sociaal netwerk kunnen opbouwen en
gestimuleerd worden tot zelfredzaam-
heid. Kerk in Actie ondersteunt het
werk van Villa Vrede.  

29 maart Kerk in Actie: Totale werk
Chompa woont in het islamitische Ban-
gladesh. Hier behoren de christenen tot
de allerarmste bevolkingsgroep. De
kerk in het district Mymensingh (MCCP)

in Bangladesh heeft de Taizébroeders
gevraagd de christenen in de jonge
Baptistenkerkjes te ondersteunen.
MCCP, partner van Kerk in Actie, steunt
de kerken door het geven van onderwijs
en vaktrainingen. Hierdoor worden de
gemeenteleden onafhankelijk. Zoals
Chompa die een naaicursus kreeg. Ze
verdient nu genoeg geld om te stude-
ren.

2 april en 3 april: Leprabestrijding
De avondmaalscollecten op Witte Don-
derdag en Goede Vrijdag komen ten
goede aan de Leprabestrijding. 

5 april: Collecte Jeugdwerk
Het is Pasen. Kerken vieren feest. Maar
het verhaal van de opstanding van
Jezus uit de dood is niet voor ieder kind
direct begrijpelijk. Lotte, 7 jaar, heeft
haar moeder verloren aan kanker. Wat
betekent een open graf voor haar? Op
zo’n moment is het waardevol dat er ie-
mand is die een goed gesprek over het
leven met Lotte kan voeren. JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk, ondersteunt kinderwerkers in de
kerk en ouders om dit soort gesprekken
aan te gaan. 

12 april:  Vluchtelingenwerk
VluchtelingenWerk Nederland behar-
tigt de belangen van vluchtelingen en
asielzoekers in Nederland. Dat gebeurt
op verschillende manieren, zoals de be-
geleiding van asielzoekers, de begelei-
ding bij integratie van vluchtelingen en
hulp bij gezinshereniging.

19 april: ZWO-project Columbia Inter-
actief

26 april: Eredienst en kerkmuziek
Goede kerkmuziek spreekt het hart op
een heel eigen wijze aan. Daarom is het
belangrijk dat er een adres is voor alle
vragen die op dit terrein kunnen spelen.
Met de bijdrage aan deze collecte
maakt de Protestantse Kerk passende
materialen en gemeenten ondersteunt
ze bij het begeleiden van de eredienst.

Helpt u mee om deze collecten tot een
succes te maken. Hartelijk dank!

Steven Doelman

Besteding collectegelden
De eerste collecte is altijd Diaconie en
Kerk. De besteding van de collecte is als
volgt. De helft van de opbrengst is voor
de diaconie, de andere helft is voor de
kerk. Omdat de Hervormde Gemeente
en de Gereformeerde kerk in Leeuwar-
den nog niet gefuseerd zijn, wordt dit
verdeeld. Uit deze opbrengsten geeft
de plaatselijke diaconie giften. 
De (tweede) diaconale doelcollecten
worden afgedragen aan de centrale
diaconie. Die zorgt ervoor dat het geld
op de bestemde plek komt. De doelcol-
lecte voor de kerk wordt het soms door-
gezonden en soms komt het ten goede
aan de PKN Leeuwarden zoals jeugd-
werk in eigen gemeente of missionair
werk in eigen gemeente. De collecte
voor de wijkkas komt ten goede aan de
wijkkas van De Fontein.
De Avondmaalscollecte wordt recht-
streeks door de diaconie van De Fon-
tein overgemaakt naar Zienn, het doel
van dit half jaar. Dit doel wordt halfjaar-
lijks door het College van Diakenen
vastgesteld.
Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan
één van de diakenen.

Alie Valkema, collecteadministrateur

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

Van de diaconie

Zie voor 
opbrengst collecten 

ook pagina 12
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Mijn naam is
Germen Lou-
rens van IJs,
geboren op
15 maart 1947
in Leeuwar-
den. Ik ben
o u d e r l i n g
met als op-
dracht evan-
gelisatie/mis-

sionair werk, afgevaardigde van de
taakgroep Vorming & Toerusting en lid
van de taakgroep Gebed. Ik was voor
mijn pensioen commercieel medewerker
en adviseur bij De Boer Stalinrichting.
Het is mijn passie mensen met elkaar in
contact te brengen om samen te groeien
in een relatie met onze God en Jezus
Christus, en te bouwen aan Zijn ge-
meente. Dat probeer ik te doen door het
organiseren van de Alpha-cursus, Bouw-
stenenBijbelschool, gemeentereizen,
Gemeentegroeigroep en evangelisatie-
diensten. Mijn motivatie is Gods liefde,
geduld en genade voor mij en alle men-
sen, en de opdracht uit Mattheüs
28:19,20.

Mijn naam is
Henk Bijma. Ik
ben ruim 46
jaar getrouwd
met Yckje
Adema. Wij
hebben twee
zonen, één
dochter, en vijf
kleinkinderen.
Mijn hobby’s

zijn op de kleinkinderen passen, vrijwilli-
gerswerk in de museumwinkel van het
Princessehof, zwemmen, lezen, crypto-
grammen maken en excursie-vakanties.
Mijn functie in de kerkenraad is voorzit-
ter. Bestuurlijk bezig zijn heeft mij altijd
heeft aangetrokken. Ik ben dankbaar dat
ik mijn talenten op dit gebied in dienst
mag stellen van Hem die mij die talenten
heeft geschonken. Werkzaam zijn in Zijn
gemeente is een groot voorrecht.

Ik ben Ineke
Evink, ge-
trouwd met
Auke Helder.
We hebben vijf
zonen, vijf
schoondoch-
ters  en vier
kleinkinderen.
Ik ben (free-
lance) journa-

list en eindredacteur van CW, maar kan
ook in mijn vrije tijd het schrijven niet
laten. Daarnaast lees ik graag en luister
ik naar muziek. Ik zit in de kerkenraad
voor de taakgroep Communicatie en wil
graag bijdragen aan onderling begrip en
geestelijke groei. 

Ik ben Hans
Kemperman,
g e t r o u w d
met Caroline.
Wij hebben
vijf kinderen
en een klein-
zoon. Ik ben
actief in de
taakgroepen
Eredienst en

Pastoraat, en lid van het moderamen
van de Algemene Kerkenraad. Het is een
voorrecht in de eredienst te mogen voor-
gaan, samen met de gemeente te bid-
den voor de wereld en voor elkaar, en
vanuit de Bijbel zicht te krijgen op wat
deze ons vandaag de dag te zeggen
heeft. IIn het besef dat er vele manieren
zijn om de Bijbel te lezen. Voor mij is
daarom respect voor en luisteren naar el-
kaar van groot belang. Ik probeer me
steeds breed te oriënteren. Mijn hobby’s
zijn schaken, lezen, fietsen en wandelen.

In ben Annet
Visser, ge-
trouwd met
Henk. Wij
hebben drie
kinderen die
studeren in
G r o n i n g e n ,
Leeuwarden

en Amsterdam. Ik werk bij GGZ Friesland
als secretaresse, maar mijn baan staat op
de tocht in verband met bezuinigingen.
Ik vertegenwoordig de taakgroep Be-
heer & Financiën. Wij houden ons bezig
met het beheer van het gebouw voor
wat betreft de kerkelijke activiteiten, en
de wijkkas. Daarnaast ben ik scriba van
het College van Kerkrentmeesters. Ik
vind het fijn zo mijn steentje bij te dra-
gen.

Ik ben Ruben
Muller, ge-
trouwd met
Kirsten en de
trotse vader
van Jurre,
Tieme en
Marij. Ik werk
bij ROC
Friese Poort
en ben hard-

loper. In De Fontein wil ik bouwen aan
onderlinge relaties en de relatie met
God. Ook de taakgroep Jeugd en Jonge-
ren probeert hieraan vorm te geven. Ik
vertegenwoordig deze taakgroep in de
kerkenraad. Ik doe dit vanuit de overtui-
ging dat God iedereen roept om aan de
slag te gaan. Ieder met zijn of haar eigen
kwaliteiten op zijn of haar eigen plaats. 

Ik ben Steven
D o e l m a n ,
geboren in
1968 en één
van twee dia-
kenen in de
Kleine Ker-
kenraad. Ik
ben al weer
15 jaar ge-
trouwd met

Caroline. We hebben drie kinderen: Mat-
thijs, Joëlle en Michiel. Ik werk op het ge-
meentehuis Van Heerenveen als jurist
Ruimtelijke Ordening. Ik heb welbewust
‘ja’ gezegd toen ik werd gevraagd diaken
te worden omdat ik graag mijn steentje
wil bijdragen aan de opbouw van onze
wijkgemeente.

De kleine kerkenraad stelt zich voor

De kleine kerkenraad komt zeven keer per jaar bijeen en is vooral bezig met het
(laten) organiseren van de wijkactiviteiten. Een voorstelrondje.

DE FONTEIN 058 • MAART 2015
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Hoe was het voor David om tegen Goliath te vechten? Of om
in de spelonk van Adullam stil te wachten tot koning Saul
weer vertrokken was? Twee nederlandse jongens die nu in
Amerika wonen zijn bezig met een game over David: David,
Rise of a King. Een interview met de makers: Ruben en
Efraïm Meulenberg.

Wat is jullie motivatie deze game te maken?
“We hebben altijd al van de Bijbel gehouden omdat we er mee
groot gebracht waren. De verhalen en de betekenissen zijn zo
immens, zo groots, en tegelijkertijd zo persoonlijk. We wonen
vlak naast Hollywood en zitten vaak in kringen van filmschrij-
vers. We luisteren daarom vaak naar trainingen over hoe je suc-
cesvolle verhalen schrijft. Het grappige is dat elke goede Hol-
lywood-training wel een of twee keer naar de Bijbel verwijst.
De verhalen van de Bijbel zijn zo gigantisch, dat zelfs ’s werelds
beste game-makers er inspiratie uit op doen! Dat zegt dan toch
wel iets over hoe ongelofelijk de Bijbel wel niet is.” 

Gaan jullie de geestelijke strijd van David ook in de game ver-
werken, bijvoorbeeld verleidingen, niet alleen van vrouwen,
maar ook van macht?
Het mooie van de Bijbel is dat het David’s goede, maar ook
slechte kanten laat zien. De Bijbel maakt de dingen niet mooier
dan ze waren. David was een zondaar, maar ook een held. Men-
sen kunnen zich daar in vinden. Daaraan willen wij trouw blij-
ven. 
Het mooie van games is dat je echt voelt alsof je voor een tijdje
een ander persoon kunt zijn. Dus als je in de huid van David
kruipt, hoe voelt dat dan? Ben je bang als je op Goliath af loopt?
En hoe voelt het als Samuel je zalft? Dit zijn echte emoties,
echte vraagstukken, echte keuzes, echte dilemma’s…en die
moet je voelen. 

Jullie willen de hele Bijbel ‘vergamen’. Waarom zijn jullie met
David begonnen?
“Als tieners maakten we al games. We hadden onze school in
3D gemaakt en daarna begonnen we aan het verhaal van David.
Nu dat we ouder en wat professioneler zijn geworden, wilden
we graag onze jeugddroom voortzetten. Uiteindelijk willen we
door de hele Bijbel heen gaan, van Eden tot Jezus. Maar David
hebben we altijd heel speciaal gevonden. Zijn tijdperk is zo bij-
zonder.”

Hoe werkt dat, kan David in jullie game ook verliezen van
Goliath, bijvoorbeeld? Zo ja, is de game dan gewoon afgelo-
pen of gaat het daarna verder? 
“Dat is een leuke vraag! Er zijn veel verschillende verhaalme-
thodes die je als ontwikkelaar kunt gebruiken. We hebben er
zelf ook een paar uitgevonden. We pakken het elke keer anders
aan, elke verhaaltwist zal anders en verrassend voelen. Je weet
niet wat je kunt verwachten, al weet je het verhaal misschien
al. Dat is het doel. Hoe we dat precies doen, dat houden we na-
tuurlijk nog geheimzinnig, maar het blijft ten allen tijde Bijbel-
getrouw, je kunt geen ander einde creëren bijvoorbeeld. Goliath
moet omver, anders kun je niet verder.”

Het is vast heel lastig van de hele Bijbel een game te maken.
Van Klaagliederen van Jeremia bijvoorbeeld maar ook van
Bijbelboeken als Job, Prediker, de brieven van Paulus. 
“Dat klopt. Het is het doel door de hele Bijbel te gaan. In de
David-game die we nu maken kun je op de pauzeknop drukken
en dan precies zien welk hoofdstuk van de Bijbel je aan het spe-
len bent. Met de meeste verhalen is dat mogelijk. Het sleutel-
woord hier is ‘verhalen’. De Bijbel bevat niet alleen verhalen,
maar ook poezië, brieven, statistieken, bevolkingsregisters, en
geografische beschrijvingen. Die zijn niet in een game of film

Kruip eens in de huid van David
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of novelle om te zetten. Je kunt niet
zeggen ‘Kijk, je speelt nu Paulus in de
gevangenis. Ga maar een paar uur lek-
ker schrijven.’ Dat werkt niet. Maar je
kunt wel Paulus’ z’n levensverhaal om-
zetten. De reizen, schipbreuk lijden,
ontsnappen uit steden, en meer. Dat is
heel erg tof en het zal je respect voor
Paulus verhogen. En wanneer je dat
speelt dan denk je ‘Wauw, ik zou wel
meer over hem willen  weten’. En dat is
natuurlijk heel mooi. We leven in een
tijd waarin mensen niet graag lezen.
Vooral jongeren niet. Ze lezen pas wan-
neer ze echt geinteresseerd zijn. We
hopen dat onze game mensen interes-
seerd om de Bijbel te lezen. De Passion
of the Christ heeft dat gedaan. Ben Hur
deed dat ook. Waarom zouden games
het niet kunnen? 

Doe je wel helemaal recht aan de Bij-
bel als je er een game van maakt?
“Ik denk dat geen enkel kunstwerk vol-
ledig recht doet aan elk onderdeel van
de Bijbel. Doet Michelangelo’s David
echt recht aan David? Is Rembrandt’s
Jezus echt het hele verhaal? Uiteraard
niet. Je moet The Game Bible meer zien
als een electronische kinder- of tiener-
Bijbel. Je krijgt misschien niet alle ver-

halen, maar je krijgt een heel goed idee
van alle belangrijke elementen. Hoe tof
is het wel niet om de schepping te zien?
Of het hof van Eden? Of om met Israël
mee te reizen door de Rode Zee. We
kunnen niet teruggaan in de tijd, maar
in een game voel je alsof je er echt bent.
Uiteraard zal dat nooit het lezen van de
Bijbel vervangen. Maar het kan het voor
je tot leven brengen, zodat je nog meer
respect krijgt voor de Bijbel.” 

De meeste games barsten van het ge-
weld en staan recht tegenover chris-
telijke waarden. Sluit deze game wel
aan bij wat gamers willen? 
“Degenen die alleen van overdadig ge-
weld houden zijn onze doelgroep niet.
Als ik de industriecijfers moet geloven
dan zijn maar 10% van de games elk jaar
gewelddadig. Dat komt overeen met de
filmindustrie waarin dat ook zo is. Het
merendeel draait niet om geweld.
Dat wil niet zeggen dat David niet zal
knokken. We weten allemaal dat David
een oorlogsheld was. In onze video leg-
gen we uit hoe wij van plan zijn om het
te doen. Zowel christenen als niet-chris-
tenen reageren er heel positief op. En
dat is erg bemoedigend.”

Hoe loopt het met de crowdfunding?
Al over de $48.000 zag ik, maar dit is
het begin, hoeveel hebben jullie nodig
voor alleen de game over David?
“Ja, het gaat goed, we zijn enorm dank-
baar. Dit is de gewone man die zegt
‘Deze game moet er komen’. We krijgen
dagelijks berichten van mensen die zeg-
gen ‘Deze game gaat een enorme im-
pact maken, en daar wil ik aan mee
doen’. De eerste game David: Rise of a
King krijgt tien episodes. Voor drie daar-
van is al genoeg geld binnen, en dat in
maar twee maanden. We zullen op The-
GameBible.com door gaan met crowd-
funding, totdat heel David is voorzien.” 
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Verjaardagen ouderen, de kroonjaren 70, 75, 80, 85 en iedereen ouder dan 90 jaar 

Maart 
10 mrt. Mevr. S.P. van Dijk – Toren Groningerstraatweg 217 8922 GG 90 jaar
19 mrt. Mevr. A. van der Meulen-Zijlstra Dekamastraat 9 8917 AC 92 jaar
21 mrt Dhr. H. Brus Robinsonstraat 134 8923 AW 80 jaar
23 mrt. Dhr. S. van der Veen Groningerstraatweg 213 8922 GG 91 jaar
23 mrt. Dhr. L.D. Tromp Pollepaed 4, Snakkerburen 9083 AA 80 jaar 
27 mrt. Mevr. A. Koopmans Bieruma Oostingweg 23 8917 DE 93 jaar

April 
4 april Dhr. J. Tadema Molenstraat 2 8913 BC 80 jaar
4 april Mevr. R.S. Witteveen–Dusselaar Bijenhofstraat 33 8922 CZ 75 jaar
5 april Mevr. T. van der Sar-Wielinga Pier Panderstraat 12 8913 CH 92 jaar 
7 april Mevr. J. Visser-de Boer Honingboomstraat 2 8924 EE 70 jaar
8 april. Mevr. S.G. Zijlstra-Wartena Oosterkade 11  a 8911 KG 70 jaar
18 april Mevr. R. Hoekstra–Gros Canadezenlaan 34 8923 AA 92 jaar
24 april Mevr. A.E. Koster–Gelderblom Canadezenlaan 298 8923 AB 75 jaar
25 april Dhr. H. Sevenster Bleekhof 93 8921 MC 80 jaar
26 april Mevr. A.T. Sikma–Loonstra De Jokse 24 8918 GV 70 jaar
27 april  Mevr. A. Hettema–Mink Bleeklaan 165 8921 HB 90 jaar
30 april  Mevr. J. de Boer –Smeding Bleekhof 147 8921 ME 80 jaar 
30 april Dhr. S. Visser Krijn van den Helmstr.7 8923 CL 70 jaar

Mei 
1 mei Dhr. K. Akkerman Oeverstraat 4 8921 EM 70 jaar 
1 mei Dhr. W. van Kammen Swammerdamstraat 61 8921 VM 96 jaar
8 mei. Mevr. F. Staal - Boersma Catharinahof 14 8911 JX 91 jaar 
11 mei Dhr. J. Strampel Pasteurweg 37 8921 VN 95 jaar
12 mei Mevr. J. Lodema – Haitsma Pieter Sipmawei 290 8915 EH 94 jaar

Verjaardagen kinderen tot 12 jaar

Maart 
10 mrt. Fedde de Vries Tjerk Hiddesstraat 18 8921 NP 7 jaar
12 mrt . Hidde Bijker Westerparkstraat 17 8913 CA 6 jaar
23 mrt. Latisha van der Ploeg Lenteklokje 24 8935 KX 7 jaar
26 mrt. Elise de Vries Transvaalstraat 65 8917 CH 8 jaar

April 
3 april Einte Dekker Vredeman de Vriesstraat 33 8921 BR 11 jaar 
14 april Anna de Graaf Sassingastins 56 8925 JN 8 jaar
15 april Gerben de Vries Tjerk Hiddesstraat 18 8921 NP 5 jaar
10 april Milissa van der Ley Rietveldplein 33 8918 DS 3 jaar

Huwelijksjubilea

April 
2 april 40 jaar Dhr. C.J. Westerhof en Mevr. G.G. Westerhof-Riedhorst

Bleeklaan 47 ,8921 GX Leeuwarden  

23 april 45 jaar Dhr.G. Krikke en Mevr. S. Krikke–de Boer
Van Beverwijckstraat 69, 8921 VD Leeuwarden 

Mei
3 mei 60 jaar Dhr. Woudstra sr. en Mevr. J. Woudstra–Krol

Groningerstraatweg 233, 8922 GG  Leeuwarden

3 mei 25 jaar Dhr. P. Hofman en Mevr. M.C. TiemersmaMolenstraat 29
8913 BB  Leeuwarden 

7 mei 50 jaar Dhr. D. Oudekerken en Mevr. W. Ouderkerken–Eijzenga 
Boerhaavestraat 3, 8921 TN Leeuwarden

Werkjubileum

Wim de Vries, Camperstraat 28, 8921 VK Leeuwarden vierde in januari zijn 35-jarig jubileum bij Caparis. 
Hij wil iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties. 

VERJAARDAGEN/JUBILEA
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In de schijnwerper: Pier Tilma
Een man die je altijd om hulp kunt vragen

Waar ben je geboren en opgegroeid?
,,Op de boerderij van mijn ouders in Kooten op 22 september
1937. Mijn ouders hadden een boerderij (25 koeien) in het
huidige Kootstertille, waar ik met een jongere broer en zus-
ter opgroeide. Ik stam af van een zuster van Grutte Pier. Hoe-
wel ik Pier heet, ben ik niet naar hem vernoemd. Mijn ouders
kwamen beide uit een boerengeslacht. Heit is in Bornwird
geboren en mem in Raard. Kooten was een onkerkelijk dorp,
maar wij waren gereformeerd: we werden vaak uitgeschol-
den voor ‘finen’. In 1944 ging ik naar de Gereformeerde La-
gere School in Drogeham, waar ook de kerk stond. Door op-
komst van de industrie raakte heit zijn land kwijt. Hij kwam
in het saneringsfonds terecht en werd op 62-jarige leeftijd
brugwachter in Kootstertille. Dat bleef hij tot zijn 74ste.” 

Hoe heb je je opvoeding ervaren?
,,Ik heb goede herinneringen aan mijn jeugd, mijn opvoeding
en mijn ouders. We gingen elke zondag twee keer naar de
kerk, elke keer een half uur lopen. Het was oorlogstijd en
Duitsers waren gek op fietsen. Na de oorlog gingen we wel
op de fiets naar school en kerk. Met Avondmaal was de tijd
tussen twee diensten wel erg kort. Mem maakte dan ’s mor-
gens het middageten al klaar. Rijst met rozijnen, boter en
suiker en daarna de pan warm in bed onder de dekens. Heit
was wat gemakkelijker, praktischer in het geloof. Mem tilde
er wat zwaarder aan. Zij zou nooit op zondag breien. Maar
wij mochten best fietsen of schaatsen op zondag. Toen heit
ouderling was, waarschuwde mem ons oppassende kinderen
te zijn, een voorbeeld voor een ander. Ze corrigeerde heit wel
eens. Tijdens het zondagavondeten praatten we vaak na
over de tekst en de preek. Mem nam vaak het voortouw om
het Bijbelgedeelte nog eens te lezen.” 

Wist je als jongen al wat je later wilde worden?
,,Nee, maar wel dat ik geen boer wilde worden. Na de lagere
school ging ik naar de MULO in Surhuisterveen. Na het be-
halen van het diploma solliciteerde ik in 1955 bij PTT Post,
maar die procedure duurde lang en daarom had ik eerst een
baantje als melkcontroleur bij de zuivelfabriek in Twijzel. Niet
altijd leuk werk. Je kwam als jonge schoolverlater bij boeren
om een monster van de melk te nemen en sommigen had-

den ’s morgens wel eens een slecht humeur. Na ruim drie
maanden kon ik alsnog bij PTT Post in Leeuwarden aan het
werk. Eerst als loketambtenaar, daarna bureaufuncties. En
de laatste jaren op Personeelszaken. Op 1 april 1995 kon ik
met een goede financiële regeling de post verlaten.”

Wat wil je kwijt over verliefd, verloofd, getrouwd?
,,In mijn vrije tijd verzorgde ik de administratie van de Chris-
telijke  Lagere en Kleuterschool in Kootstertille. Daar ont-
moette ik in 1966 Alie Vos, een kleuterleidster uit Siddebu-
ren. De vonk sloeg over: in 1968 zijn we verloofd en in 1970
in het gemeentehuis in Buitenpost getrouwd. Alie kreeg ont-
slag – werken en getrouwd zijn paste in die tijd niet bij elkaar.
Ik werkte bij de PTT in Leeuwarden en we moesten daar ook
wonen. Alie kon in Leeuwarden als kleuterleidster niet ge-
makkelijk werk vinden, hooguit als invalkracht. We hebben
twee jongens en een dochter gekregen en tot vandaag twee
kleinkinderen.” 

Zijn er momenten in je leven die er echt uitspringen? 
,,Het tragisch overlijden van mem in 1969 en van mijn zus in
2005 waren heel pijnlijke momenten in ons leven, evenals
het overlijden van een kleinkind, een paar dagen voor de ge-
boorte. Je gedachten gaan dan wel eens in een richting, die
je eigenlijk niet wilt gaan. Positieve momenten zijn de ge-
boorten van onze kinderen, maar ook onze goede gezond-
heid. We hebben weinig met ziekte te maken gehad en daar
mag je dankbaar voor zijn.”

Wat is jouw verhaal over hobby’s, muziek, boeken?
,,Ik mag graag tuinieren, ook bij de buren als dat nodig is. En
flinke afstanden fietsen. In de wijk loop ik geregeld rondjes
als buurtpreventiewerker en voor de kerk verricht ik af en toe
hand- en spandiensten. Ik ben geen boekenlezer. Alleen
kranten en boeken over de natuur, of over de Tweede We-
reldoorlog. En ik doe aan familieonderzoek. Koormuziek en
niet al te zware klassieke muziek wil er ook wel in. Het liefst
ben ik met mijn handen bezig: dingen regelen.“

Wat is je houvast in het leven?
,,Een zondag zonder kerkbezoek is voor mij geen echte zon-
dag. Het geloof in God is belangrijk in mijn leven, geeft hou-
vast, vooral ook in moeilijke tijden. Moeilijke omstandighe-
den brengen ook wel eens twijfel in je hart, maar toch val je
steeds weer terug op je geloof in God en merk je Zijn steun
en nabijheid.”

Heb je een favoriet Bijbelgedeelte of lied?
,,Dat is lied 487 (LvdK): De Heer heeft mij gezien …” 

Wat wil je zelf aan dit interview toevoegen?
,,Dat er vooral aandacht geschonken moet worden aan men-
sen met problemen, mensen die bijna niet verder kunnen
met hun leven of hun huwelijk. Aandacht voor hen, zowel in
gebed als pastoraal.”

Maarten Kuitert
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Deel uw kijk op de toekomst van de kerk

De Protestantse Kerk in Nederland no-
digt al haar twee miljoen leden uit om
met het invullen van een vragenlijst,
mee te praten over de toekomst van
hun kerk. Het onderzoek wil mensen
laten meedenken over de vragen: Hoe
gaan we op weg naar de kerk van de
toekomst? Welke uitdagingen komen
er op de Protestantse Kerk af?

Meepraten
Nog nooit eerder heeft de Protestantse
Kerk haar leden op zo’n grote schaal be-
trokken bij haar plannen. 
Ds. Arjan Plaisier, scriba van de gene-
rale synode: ,,De toekomst van onze
kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn
er al gesprekken met deskundigen,
classis en kerkenraden over dit onder-

werp geweest. Maar we vinden het be-
langrijk dat echt iedereen over de toe-
komst van de kerk kan meepraten. Ie-
dereen die de toekomst van de kerk
belangrijk vindt, roep ik op deze vra-
genlijst in te vullen.”
De vragenlijst gaat in op de volgende
onderwerpen:
- Gemeente-zijn & gemeenteleven
- Beleving van het ambt
- Bovenplaatselijk en landelijk kerk-zijn
- Imago van de Protestantse Kerk in Ne-

derland
- (Persoonlijk) geloof
Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd
waar mensen in hun gemeente door
geïnspireerd worden; waar predikanten
volgens hun gemeenteleden goed in
moeten zijn; de hoeveelheid tijd die

kerkenraadsleden aan hun ambt beste-
den; het beoordelen van ideeën die
door deskundigen geopperd zijn voor
de toekomst van de kerk. 
De vragenlijst kan tot en met 31 maart
2015 worden ingevuld.

Kerk op weg naar 2025
Dit onderzoek wordt gedaan in het
kader van het project ‘Kerk 2025’. Tij-
dens de vergadering van de generale
synode in november 2014 spraken de
synodeleden voor het eerst over de
vraag hoe de Protestantse Kerk er in de
toekomst uit zou moeten zien. 
Plaisier: “Wanneer we ons bezighouden
met de kerk op weg naar 2025 zullen we
ons moeten realiseren dat de kerk niet
een project van ons is. De kerk is van de
Heer. Van ons wordt gevraagd oog te
hebben voor de weg die de Geest met
ons gaat. Als wij nadenken over de kerk
op weg naar 2025 gaat het niet om het
leggen van een organisatorische puz-
zel. Het gaat om de inhoud: kerk als ge-
loofsgemeenschap in Jezus’ naam.”
In april 2015 staat ‘Kerk 2025’ opnieuw
op de agenda van de generale synode.
De resultaten van het onderzoek vor-
men een belangrijke bron van informa-
tie voor deze bespreking.

Ga voor de enquête naar
www.protestantsekerk.nl/kerk2025
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Opbrengst collecten 
december 2014

7 december 
diaconie en kerk € 198,32 
PKN/pastoraat € 176,33 

14 december 
diaconie en kerk € 165,81 
ZWO project € 174,80 

21 december 
diaconie en kerk € 199,46 
Jeugdwerk in eigen gemeente 
€ 213,75 

24 december 
RvK Leeuwarden € 193,65 
Centrum Kinder- en mensenhandel 
25 december 

diaconie en kerk € 254,54 
KIA/Kinderen in de Knel 
€ 259,09 

28 december 
diaconie en kerk € 137,99 
Inlia € 164,19 

31 december 
Eindejaarscollecte € 183,05 
Kerstkaartenverkoop / Kinderen in
de Knel € 109,00 

Totaal € 2.429,98 

Opbrengst collecten 
januari 2015 

1 januari 
Diaconaal werk € 104,17 

4 januari 
diaconie en kerk € 162,61 
Wijkkas € 415,64 

11 januari 
diaconie en kerk € 190,90 
ZWO project € 178,39

18 januari 
diaconie en kerk € 157,75 
PKN/Oecumene € 121,47 
Avondmaalscollecte € 239,04 

25 januari 
diaconie en kerk € 159,92 
PKN Catechese en educatie € 143,00 

Totaal € 1.872,89
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Geen vlees, toch lekker
Vegetarisch, lekker, gezond en snel klaar. Het is bijna te
mooi om waar te zijn maar al deze dingen gelden voor het
recept van deze keer: prei-kikkererwtensoep.

Vegetarisch, waarom niet? Er zijn mensen die bij hoog en laag
beweren ab-so-luut niet zonder vlees te kunnen, maar dat is
echt onzin. 
We eten vaak al veel te veel vlees, zeker als je alle vleeswaren
en plakjes worst bij bier en wijn meetelt. Minder vlees eten is
goed voor ons zelf en goed voor het milieu. Me dunkt…
Zowel prei als kikkererwten zijn heel gezond. Prei bevat ijzer
(vooral in het groene deel!), mangaan, vitamine K en folium-
zuur. En vezels zitten er ook meer dan genoeg in prei.

Kikkererwten zijn misschien wat minder bekende peulvruch-
ten. Ze zijn steviger dan bonen en hebben een lekkere, licht
nootachtige smaak. 
Kikkererwten zijn heel veelzijdig, je kunt er van alles van
maken, van humus tot het equivalent van borrelnoten. Maar
deze keer houden we het bij de soep.
De Padanokaas, die op het laatst aan de soep wordt toege-
voegd, is vooral heel erg lekker. Dat is voldoende reden er
royaal mee om te springen.
In plaats van Padano-kaas is een andere pittige kaas ook goed
te gebruiken.

Prei-kikkererwtensoep 

Snijd een paar teentjes knoflook klein en fruit ze in een
beetje olie. 
Voeg twee of drie gesneden preien toe en roerbak een
minuut of vijf. 
Voeg daarna een liter water toe, twee bouillonblokjes en
een blik uitgelekte kikkererwten. 
Kook een kwartier lang goed door en voeg zout, peper
en gemalen kurkuma (geelwortel) en koriander (ketoem-
bar) toe. 
Blender of staafmix een deel van de soep glad. 
Rasp een stuk Padanokaas of oude kaas over de soep. 
Eet smakelijk!

Moed

Had ik moed, dan was ik onverschrokken
Had ik moed, dan was ik dapper
Had ik moed, dan was ik een held
Nee, ik ben geen held, maar dat is toch niet erg?

Levensmoed
Ja, dat heb ik, je moet toch leven
Dat heb ik, dat geeft aanvaarding
Dat heb ik, dat geeft vertrouwen
en zicht op een leven in eeuwigheid

Maarten Kuitert
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In het Paasproject ontdekken de kinde-
ren aan de hand van de zintuigen hoe zij
God kunnen waarnemen. In hun eigen
leven, maar ook in Bijbelverhalen. Hoe
weet je dat God er is? Kun je dat zien,
horen, voelen, ruiken of proeven? Zon-
der onze zintuigen kunnen we niets
waarnemen. Zintuigen vullen elkaar op
een waardevolle manier aan. 
In de projectverbeelding is gekozen
voor een cirkel met daarin illustraties
die verwijzen naar onze zintuigen.
Samen met de kinderen denken we ie-
dere week na over het zintuig dat aan
de orde is. 
Centraal staan de verhalen uit het Jo-
hannes-evangelie. In dit evangelie ligt
de nadruk op de heerlijkheid of groot-
heid van God. Het lijden en sterven wor-
den door Jezus zelf voortdurend in het
kader van zijn overwinning geplaatst.
Op weg naar Gods overwinning laat
Jezus mensen steeds Gods heerlijkheid
ervaren. 
De eerste zondagen begint het thema
met ‘God wint, dat kun je….’. Daarbij
worden alle zintuigen ingeschakeld:
voelen, zien, horen of ruiken. Door het
optreden van Jezus kun je dichter bij
God komen en getuige zijn van zijn
overwinning. 
In de laatste zondagen wordt verwezen
naar Christus zelf die ons Gods overwin-
ning laat ervaren: God wint, Jezus laat
het …’

Jesca
De sponsoractie voor Jesca is zondag 4
januari van start gegaan met een pre-
sentatie tijdens de kerkdienst. Op 11 ja-
nuari hebben we in beide groepen stil-

gestaan bij Jesca. In de jongste groep
aan de hand van een prentenverhaal ‘Ik
stuur je de zon’, over het Nederlandse
meisje Anne dat met haar familie  Abel
uit Kenia sponsort. 
De oudste groep heeft stilgestaan bij ar-
moede aan de hand van Mattheus 25,
waarin hongerigen gevoed, naakten ge-
kleed en gevangenen bezocht worden.
We worden opgeroepen te delen met
een ander. Beide groepen hebben een
spaarpot van een Afrikaanse hut ge-
maakt, zodat de kinderen ook thuis
mee kunnen sparen. 
Onlangs heeft de kindernevendienst
een introductiebrief van Jesca uit Tanza-
nia ontvangen. Daarin vertelt zij dat
haar ouders James Mwikwabe en Bhoke
James zijn en haar zussen Doris en
Grace heten. Op school vindt zij teke-
nen het leukste vak en zijn haar beste
vriendinnen Doris, Maria en Diana.
Later wil zij graag zuster worden. Zij
vraagt of wij willen bidden voor haar op-
leiding. Dat gaan we zeker doen! 
Op 15 februari hebben de kinderen wat
geschreven of getekend voor Jesca. We
merken dat ze het leuk vinden meer te

horen en te zien van een kind in Afrika.
Die betrokkenheid zien we ook door de
opbrengst in de spaarpot. 

Bedankt!
Wij zijn enorm verrast door een gift van
een betrokken gemeentelid. Deze gift is
speciaal voor de kindernevendienst
omdat het zo wordt gewaardeerd wat
we allemaal voor de kinderen organise-
ren. Dat de gift 500 euro bedraagt vin-
den wij natuurlijk fantastisch! Wij zullen
zorgen dat we hier een mooie bestem-
ming voor vinden. Anonieme gever,
heel hartelijk dank!
Daarnaast zijn we ook verrast door de
heer Hiemstra van de Groningerstraat-
weg die, na overleg met Jaap Visser en
Jan Lolkema, aangaf het wel te zien zit-
ten de verbeelding van ons Paasproject
in elkaar te zetten. En… dat heeft hij
heel kundig gedaan! Wij zijn hem zeer
erkentelijk hiervoor. Het resultaat ziet u
tijdens de 40-dagentijd voorin de kerk
staan.

Namens de kindernevendienst,
Caroline Doelman

Paasproject 2015: God wint
Kindernevendienst

LEESROOSTER Kindernevendienst

8 maart – God wint, dat kun je ruiken. Thema: een geur van
liefde. Zalving van Jezus door Maria (Johannes 12:1-12).

15 maart – God wint, Jezus laat het voelen. Thema: Een
knielende meester. Jezus wast de voeten van de discipelen
(Johannes 13:1-38).

22 maart – God wint, Jezus laat het zien. Thema: Mij moe-
ten jullie hebben. Jezus gevangen genomen en verhoord
(Johannes 18:1-27).

29 maart – God wint, Jezus laat het horen. Thema: Het is
volbracht. Jezus gestorven en begraven (Johannes 19:16-
42)

5 april – Pasen: God wint, dat geloven wij. Jezus opgestaan
en verschenen aan Maria (Johannes 20:1-18).

12 april - Wandelen in het licht (Johannes 1:1-7)

19 april - Wandelen met elkaar (Johannes 2:3-11)

26 april - Wandelen als kinderen aan Gods hand (Johannes
2:28-3:10)

Kerkblad De Fontein 058-5.qxp_Opmaak 1  04-03-15  12:15  Pagina 14



JONGERENPAGINA
De tieners van 4-14

De naam 4-14 heeft u vast wel eens gehoord. 4-14 is de
naam die het jeugdhonk van de tieners heeft gekregen.
Op dit moment bestaat de groep uit ongeveer zeventien
jongeren. Om de week is er een tienerdienst in 4-14, die
wordt gehouden onder de kerkdienst. In deze eigen dienst
zingen de tieners, behandelen ze verschillende thema’s en
luisteren naar een soort preek. 

Opknappen
U bent misschien al eens in 4-14 geweest. Dan is het u vast
niet ontgaan dat de oude kosterswoning een metamor-
fose kreeg. De tieners hebben hard gewerkt aan een eigen
jeugdhonk. Met de zelfgekozen Bijbelteksten aan de muur
is 4-14 al een beetje aangekleed. Het is een gezellige
ruimte geworden waar ze graag samenkomen. 

Bestuur
4-14 heeft ook een bestuur. Christian Wolters is de voor-
zitter. Bert Dekker is de penningmeester en Anika van der
Wal de secretaresse. Onder leiding van Ruben Muller be-
denken zij activiteiten voor zowel de tieners als de ge-
meente. Heeft u een leuk idee voor een activiteit of wilt u
gewoon een keertje komen kijken in 4-14? U bent altijd
van harte uitgenodigd langs te komen!

Borrel
Zondag 11 januari was een nieuwjaarsborrel in 4-14. Ieder-
een uit de gemeente was uitgenodigd na de kerkdienst
een borrel te komen drinken in 4-14. Het jeugdhonk was
helemaal gevuld met gemeenteleden. Er was een filmpje
te zien van de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook
sprak Christian Wolters, voorzitter van het bestuur. Hij
blikte vooruit op komend jaar. Als afsluiting proostten alle
aanwezigen met een glas kinderchampagne op weer zo’n
mooi jaar. 

Hardlopen
Het winterse toneel van zaterdag 24 januari bood een
prima gelegenheid lekker sportief te doen. De sneeuw die
’s nachts was gevallen en de strakblauwe lucht waren het
decor voor hardlopen en wandelen. Enkele tieners van 4-

14 gingen samen met gemeenteleden hardlopen. De keus
bestond uit twee afstanden: vijf of tien kilometer. 
Om half 10 ’s ochtends verzamelde iedereen in 4-14.
Onder het genot van een bakje koffie maakten de hardlo-
pers zich klaar. Om 10 uur werd een groepsfoto gemaakt
en liep de hele groep in een rustig tempo naar het Leeu-
warder Bos. Na een kilometer begon de warming-up:
draaien met de enkels, de heupen en de benen om te zor-
gen dat er de volgende dag zo min mogelijk spierpijn was.
Daarna liepen de groepen van de vijf en tien kilometer elk
hun ronde door het Leeuwarder Bos. Zes vrouwen wan-
delden samen een stuk door het witte Leeuwarder Bos. 13
hardlopers in de leeftijdscategorie van 10 tot 67 liepen
samen de vijf kilometer. De groep van de tien kilometer
bestond uit zes personen, onder wie ook onze eigen do-
minee, Alfons van Vliet. Het was genieten van het mooie
uitzicht en de witte bomen. Iedereen hijgde, pufte en
zweette, maar uiteindelijk bereikte iedereen veilig 4-14.
Na een beker chocolademelk gingen de hardlopers met
een goed gevoel weer naar huis. 

Jeugddienst
Zondag 15 februari was er een jeugddienst. De tieners van
4-14 hadden de dienst samengesteld rond het thema: hoe
houd je je als christen staande in deze tijd? De band Impuls
begeleidde de liederen en de preek werd gedaan aan de
hand van Bijbelteksten, uitgezocht door de tieners. Het
was een feestelijke dienst tot eer van God. Op naar de vol-
gende jeugddienst!

Vooruitblik
Als laatste de vooruitblik voor het komende jaar. Gelo-
ven058 organiseert vast weer een paar sporttoernooien
waar de tieners aan mee zullen doen. Verder draait het om
gezelligheid. Er zullen gesprekken worden gevoerd over
voetbal, school en andere dingen, maar bovenal gaan de
tieners dit nieuwe jaar tegemoet met de steun van God.
Hij zorgt ervoor dat ook dit jaar weer een geslaagd jaar zal
worden!

Karina van der Wal

15

Hardlopen
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DE FONTEIN

 

Kerkdiensten
Elke zondag om 9.30 uur in De Fontein

Maart
8 mrt Ds. J.G. Kemperman, 

4e Lijdenszondag
11 mrt ds. Alfons van Vliet, 

19.30 uur Biddag 
15 mrt ds. J.G. Kemperman, 

5e Lijdenszondag
22 mrt ds. J.G. Kemperman, 

6e Lijdenszondag
29 mrt  ds. Alfons van Vliet, 

7e Lijdenszondag

April
2 apr     ds. Alfons van Vliet, 

19.30 Witte Donderdag, HA 
3 apr     ds J.G. Kemperman, 

19.30 Goede Vrijdag, HA 
4 apr     ds. Alfons van Vliet, 

19.30  Stille Zaterdag
5 apr     ds. J.G. Kemperman, Pasen
12 apr   ds. Alfons van Vliet
19 apr   ds. J.G. Kemperman
26 apr  ds. Alfons van Vliet

Mei
3 mei ds. Alfons van Vliet
10 mei ds. W.F. Schormans, Workum
14 mei ds. J.G. Kemperman, 

Hemelvaartsdag (PGL)
17 mei ds. J.G. Kemperman
24 mei  ds. J.G. Kemperman, Pinksteren
31 mei ds. Alfons van Vliet, 

Zondag voor de Lijdende kerk
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