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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 22 januari 2017 

 
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra, geassisteerd door Jitske Smedes. 
Ouderling van dienst is Ineke Evink. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor 
diaconie en kerk, de tweede voor PKN Catechese & Educatie en de collecte in de kindernevendienst is 
voor sponsorkind Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 
Liturgie 
Zingen: oefenen Lied 188 (LB) ‘Bij de Jakobsbron’ 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 68: 9 (LB) ‘God is de bron, de klare wel’ 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 68: 7 (LB) ‘God zij geprezen met ontzag’ 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 8 (ELB) ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (2x) 
Gebed bij opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: ‘Heer, onze Heer’ (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Johannes 4: 5-30 (NBV) 
Zingen: Lied 188: 1 en 2 (LB) ‘Bij de Jakobsbron’ 
Schriftlezing: Johannes 4: 39-42 (NBV) 
Zingen: Lied 188: 3 en 4 (LB) ‘Als een springfontein’ 
Verkondiging                
Muzikaal meditatief moment 
Zingen: Lied 70: 1, 2 en 3 (ELB) ‘Zij was op zoek naar het geheim’ 
De kinderen komen terug 
Zingen: Lied van Elly en Rikkert: ‘Bij U is de bron’ (filmpje), zie pag. 4 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van onze gaven 
Lied 834: 1, 2 en 3 (LB) ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 
Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Jolanda Postma 
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Algemene berichten 
 
Koffiedrinken 
Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en 
een gezellig samenzijn.  
 
Aandacht voor Jesca 
In de kindernevendienst van vandaag besteden we extra aandacht aan ons sponsorkind Jesca. De 
oudste groep maakt daarbij gebruik van het C4K Compassion for Kids magazine van de organisatie. 
We hebben een mooie kaart voor Jesca om te versturen met daarop na de kindernevendienst de 
namen van alle kinderen. En graag willen we de collecte voor Jesca tijdens de kindernevendienst van 
harte aanbevelen. 
Namens de leiding van de kindernevendienst 
 
Gezamenlijke lunch 
Op zondag 29 januari willen we na de (jongeren)dienst en het koffiedrinken graag weer een uitgebreide 
lunch houden. Een gebeuren dat altijd enorm in de smaak valt bij de gemeenteleden. Een prachtige 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijke lunch. De organisatoren zorgen 
weer voor lekkere soep en drinken, u mag zelf de rest van het eten inbrengen zoals broodjes, salades, 
hartige taart, beleg en boter. U kunt uw bijdrage voor aanvang van de dienst in de consistorie inleveren. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Margreet Mollema en Saakje van IJs (organisatie). 
 
Vrijwilligersavond    
Voor alle vrijwilligers van de wijkgemeente De Fontein wordt op 17 februari een gezellige avond 
georganiseerd. Met vrijwilligers bedoelen we iedereen die zich inzet, dus niet alleen degenen die op de 
voorgrond treden maar ook degenen, die altijd op de achtergrond hun werk voor onze wijkgemeente 
doen. Om kwart voor acht staat de koffie klaar en omstreeks acht uur beginnen we met de verdere 
invulling van de avond. Hoe deze invulling er uit ziet, ontdekt u op de avond zelf. Dus laat u verrassen! 
Uiteraard wordt de inwendige mens ook niet vergeten en kunt u in de loop van de avond ook genieten 
van een hapje en een drankje. Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk uit te nodigen, wordt u 
gevraagd om uiterlijk 5 februari door te geven of u er op 17 februari bij wilt zijn. Dit kan telefonisch , via 
e-mail of via een intekenlijst die op de statafel onder de klok in de hal ligt. 
 
Sing In in de Fontein 
Op zondag 12 februari is er in De Fontein weer een Sing In, aanvang 19.00 uur. Het thema is: Let’s 
dance met als spreker ds. Gerhard Heeringa uit Dronten. Wegens het enorme succes is het 
Multicultureel Gospelkoor All for One weer uitgenodigd. Het wordt vast een geweldig inspirerende 
dienst. Reserveer alvast de datum.  
 
Tieners let op! 
Op vrijdagavond 3 februari is er in plaats van A4Y 'Sirkelslag'. Het enige wat je weet is dat duizenden 
jongeren van de PKN op hetzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. 
De start is om 19.30 uur en het eindigt rond 22 uur. Meer informatie is te vinden op www.sirkelslag.nl. 
Je hoeft je alleen maar op te geven vóór 30 januari om mee te doen. Dit kan via de groepsapp. 
 
 
 

http://www.sirkelslag.nl/
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Interkerkelijk vrouwevent: SCHITTER 
Een avond waar ruimte is voor ontmoeting, zingeving en creativiteit. Er wordt gezongen, er is een 
spreekster en er zijn verschillende leuke workshops. Daarnaast is er een markt, waar je de leukste 
dingen kunt shoppen; sieraden, servies, boeken, schoonmaakartikelen, creatieve artikelen, 
zelfgemaakte artikelen etc. De avond is op vrijdag 3 februari 2017 in de Morgenster. Het thema van 
deze avond is; Sta op en schitter (Jesaja 60: 1). Vanuit de naam Schitter zullen in de toekomst meer 
activiteiten georganiseerd worden om christenvrouwen te laten schitteren en bloeien. Vanaf nu kun 
je je opgeven op www.lef-lifestyle.com. Let op, je moet je wel vooraf aanmelden. Wil je nu al op de 
hoogte blijven: like dan de pagina facebook.com/schitterlef of mail naar schitter@lef-lifestyle.com of 
informeer bij Saakje van IJs. Saakje van IJs en Christina Dekker.   
 
‘Er is Meer…’ – avonden 
In de afgelopen jaren heb ik één of meerdere Bijbelgesprekskringen geleid.  Daarnaast heeft ook de 
BouwstenenBijbelSchool een aantal seizoenen gedraaid. Ochtenden en avonden, gericht op het 
‘samen groeien’ in geloof. In de tweede helft van dit seizoen, vanaf 9 februari, zal er in De Fontein op 
de donderdag, eens in de twee weken, een ‘Er is Meer …’ – avond zijn. Avonden waarop we met 
elkaar kunnen zingen, bidden, praten en die gericht zijn op geloofsgroei en ontmoeting, met elkaar en 
met God. De ‘werktitel’ van deze avonden is voorlopig: ‘Er is Meer…’. Veel christenen kennen het 
verlangen naar ‘meer’ van God in je leven, naar meer kennis van God, naar meer kunnen leven vanuit 
je geloof, naar meer gemeenschap met Hem en met elkaar. Goed nieuws! Want er is nog heel veel 
meer te ontdekken en te groeien in ons geloof! Op deze avonden willen we kijken of we dat samen 
kunnen ontdekken. De (globale) opzet van de avonden ziet er voorlopig als volgt uit. 19.30-20.00 u: 
een tijd van gebed, God zoeken en aanbidding; 20.00-20.15 uur: samen koffie en thee drinken; 20.15-
21.15 uur: samen praten over een (geloofs-)onderwerp en/of een gedeelte uit de Bijbel; 21.15 uur: 
korte afsluiting (een lied en een gebed). Vanaf ongeveer 21.30 uur is er mogelijkheid om door te 
praten, voor je te laten bidden, etc. We zullen zo flexibel mogelijk zijn en willen zo open mogelijk zijn 
voor de leiding van de Heilige Geest. Aanpassingen van deze opzet zijn dus volop mogelijk. Iedereen 
kan ook helemaal zelf kiezen waar hij of zij bij aanwezig wil zijn. De één heeft geen behoefte om het 
eerste halfuur erbij te zijn en komt pas met de koffie/thee, een ander komt al vanaf half acht en gaat 
na de koffie weer weg, weer een ander komt vanaf acht uur en blijft t/m het gesprek. Anderen willen 
de hele avond meemaken, etc. Je hoeft je niet op te geven en je kunt per keer kiezen of je wilt komen 
en bij welke ‘onderdelen’ van de avond je aanwezig wilt zijn. De avonden staan open voor mensen 
binnen, maar ook buiten onze gemeente (neem dus gerust anderen mee), voor jong en oud en alles 
daartussenin. De leiding ligt vooralsnog in handen van ondergetekende. Weet je welkom en kom 
gerust eens langs om te kijken of het wat voor je is! De voorlopige data van de avonden: 9 februari, 9 
en 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni. Wil je eerst meer weten? Bel/mail/app me: 06 
36152438  of vanvlietalfons@gmail.com 
Ds. Alfons van Vliet 
 
Open Doors-gebedskalender 
Kerkleiders in Irak krijgen al jaren veel tegenslagen te verduren. Soms is het moeilijk voor hen om vol 
te houden. Bovendien zoeken gemeenteleden houvast bij hun voorganger of pastor. “Ik ervaar weinig 
blijdschap, sinds ik moest vluchten uit mijn dorp”, zegt Suaad. Net als vele andere Iraakse christenen 
woont ze als vluchteling in Noord-Irak. Bid om kracht en wijsheid. Draag de vervolgde broeders en 
zusters iedere dag op in uw gebeden aan de Heer. Meer informatie over vervolgde christenen, 
www.opendoors.nl . 
 

mailto:schitter@lef-lifestyle.com
mailto:vanvlietalfons@gmail.com
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Gebedsavonden 
23 januari: van 18.30 -19.30 uur, De Fontein 
24 januari: van 19.15 -20.15 uur, fam. Brouwer, Molenstraat 8 
24 januari: van 9.30 -11.00 uur, fam. Tromp, Pollepaed 4, Snakkerburen  
28 januari: vanaf 14.30 uur, Bidden Werkt, Vox Nieuwesteeg 1 
Taakgroep Gebed  
 
Komende activiteiten in De Fontein 
21 januari tot 5 februari: Actie Kerkbalans 
25 januari: Bijbelkring ds. Hans Kemperman 
28 januari: Mega Spetterfeest met kidskoor Spetters m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer (16.00 uur) 
29 januari: Jongerendienst en gezamenlijke lunch 
3 februari: Interkerkelijk Vrouwevent Schitter 
7 en 8 februari: 19.45 uur, Kringavonden JGGG 
12 februari: Sing In m.m.v. All for One, 19.00 uur 
14 februari: Seniorentheater De Rimpel speelt: ‘Blauwe Zone’, in St. Jozef 
17 februari: vrijwilligersavond 
9 april: Sing In m.m.v. Telling Voices, 19.00 uur 
 
Boekje Wandelen langs plekken van stilte en bezinning 
Ook vandaag kunt u intekenen op dit boekje. De lijst ligt op een van de statafels. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 29 januari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. Jongerendienst. Shoaherdenking. De tweede 
collecte is voor PKN Missionair Werk en Kerkgroei. In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar 
driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van 
de Protestantse Kerk, iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. Eens per maand is er een gratis 
‘havenmaaltijd’. 
Ds. Marius van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom 
komen we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. 
Sommigen helpen buren met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de 
kinderclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen zoeken naar 
nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk. 
 

Lied van Elly en Rikkert: 
 

Een bron komt zomaar tevoorschijn 
Gaat alsmaar door 
Met stromen 
Het water voedt alle planten 
Het graan op het land 
En de bomen 
 

Een bron komt zomaar naar boven   En in Uw licht 
Nooit houdt zij op      Zien wij het licht 
Met geven       Het licht waar alles mee begon 
Bij U bij U is de bron     Bij U bij U is de bron 
Bij U is de bron      Bij U is de bron 
Van het leven      Van het leven 


