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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 19 februari 2017. Afscheid ambtsdragers 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Henk Douma. Diaken van dienst is Menno 
Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede voor het Jeugdwerk in eigen gemeente en de collecte in de 
kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 218 (LB)  
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Lied 488 (LB) ‘In den beginne was het woord’ 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 134 (LB) ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’ 
Afscheid van twee ambtsdragers:  
Alie Valkema en Annet Visser 
Zingen: Lied 170 (ELB) ‘Groot is uw trouw o Heer’ 
Gebed bij opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: ‘De liefde’ (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 25-26 (NBV) 
Zingen: Lied 979: 1 t/m 7 (LB) ‘De vogels van de bomen’ 
Zusters: vers 2+4, Broeders: vers 3+5 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 27-30 (NBV) 
Zingen: Lied 979: 8 t/m 14 (LB) ‘De bloemen en de heesters’ 
Zusters: vers 9+11, Broeders: vers 10+12 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 31-34 (NBV) 
Lied: ‘Geen zorgen’ (filmpje van Sela) 
Verkondiging                
Muzikaal meditatief moment 
Zingen: Lied 733 (Opw.) ‘Tienduizend redenen’ 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Lied 675 (LB) ‘Geest van hierboven’ 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar mevrouw Boven. 
 

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.  
 
Feestelijke dienst op 5 maart 
Op 5 maart hopen we een extra feestelijke dienst te hebben. 
Teuntje Rusken (Valeriusstraat 28b) hoopt dan belijdenis van 
haar geloof af te leggen in deze dienst, waarin ook Impuls haar 
medewerking verleent.  
 

Pastoraat ds. Kemperman 
In het komend seizoen wil ik u de gelegenheid geven om met 
mij af te spreken voor een pastoraal bezoek. Bel of mail voor het 
maken van een afspraak. Ik hoop u te ontmoeten.  
N.B. Crisispastoraat kan altijd en heeft voorrang. Februari 2017: 
wijk 17 en 18 Bloemenbuurt, postcode 8922 AB-JL. Maart 2017: 
wijk 19 en 20 Vrijheidswijk + Lekkum, postcode 8923 AA-HB en 
9081 AH – 9083 AB. Telefoon: 058-2123162. E-mail: 
dskemperman@defontein058.nl / ds.jgkemperman@gmail.com 
 

Spaardoosjes veertigdagentijd 
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere 
jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen in 
allerlei omstandigheden. Sterk & Dapper. Dat is het thema van 
de 40dagentijdcampagne 2017. Deel als Jezus, zoals Hij Zijn 
kracht en liefde met ons deelde.  
Ook dit jaar kunt u van 1 maart tot 15 april weer meedoen met 
de campagne van Kerk in Actie d.m.v. Spaardoosjes. Hiermee 
steunt u diverse projecten dichtbij en wereldwijd. Dichtbij zoals 
De Rudolphstichting: Steun kinderen en jongeren in Jeugddorp 
De Glind en De Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal project 
voor mensen in de knel? Wereldwijd zoals Red Paz: Gezinnen in 
Guatemala. Onder andere cursussen op Bijbelse grondslag voor 
een vreedzame samenleving. In Moldavië: arme alleenstaande 
ouderen, opvang in een dagcentrum van Bethania. Zuid-Afrika: 
Sozo found helpt jongeren bij het zoeken naar werk op een 
veilige plek in een sloppenwijk bij Kaapstad. In Myanmar: The 
Leprosy Mission International helpt mensen met een handicap, 
die vechten voor een betere toekomst en geeft Vakonderwijs en 
microkredieten. Uitdelen doosjes: vandaag 19 februari. 
Inleveren doosjes: Paaszondag 16 april. 
Dirk Lof en Hanny Wielenga. 
 

Open avond Jongeren GGG 26-2 
Op zondagavond 26 februari is er een open avond voor alle 
deelnemers aan de JGGG-gespreksgroepen. Daarnaast is 
iedereen in de leeftijd van 20-35 van harte welkom om kennis te 
maken en deel te nemen. Dit verplicht je niet tot het aansluiten 
bij een gespreksgroep. We starten om 18.00 uur met pizza.  
Het thema van de avond is: Waar ligt jouw focus? Aanmelden 
kan op onderstaand mailadres. Eens per drie weken is er op 
zowel dinsdag- als woensdagavond een gespreksgroep. Lijkt het 
je leuk en wil je meer informatie? Mail naar: 
jongeren.ggg@gmail.com 
 

Onze Fonteinbibliotheek 
De boekenkast is opnieuw geordend en ingedeeld in een aantal 
categorieën. Biografieën, met levensbeschrijvingen van mensen, 
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zoals ‘moeder Theresa’, de grote prediker Spurgeon, Titus 
Brandsma, Bonhoeffer en ‘broeder Dik’. Pastoraat, boeken over 
problemen zoals omgaan met ziekte, stress, depressie, 
minderwaardigheidsgevoelens of rouw. Helemaal links zijn een 
stuk of twintig boeken speciaal over pastoraat in het huwelijk. 
Christelijke romans, Dvd’s, Algemeen en Evangelische lectuur, 
die over onderwerpen gaan zoals de Heilige Geest, 
wedergeboorte en ervaringen van mensen daarmee. Vandaar 
dat er bemoediging bij staat. Dat laatste geldt zeker voor de 
categorie wonderverhalen. Ook zeer bemoedigend zijn de 
boekjes die we deze week voor u hebben uitgezocht. Het zijn er 
vier van Annie Verdelman, korte verhaaltjes die eerder in de 
Elizabethbode hebben gestaan. De titels zijn: ‘Morgen is alles 
anders’, ‘Mijn hart is gerust’, ‘Een zachte koelte’ en ‘Altijd bij U’. 
 

Sing In 
Wat een feest op zondagavond 12 februari. Een volle Fontein 
met een swingend, dansend Multicultureel Gospelkoor All for 
One, een bemoedigende en inspirerende overdenking van ds. 
Gerhard Heeringa en de prachtig afwisselende begeleiding 
van de samenzang op orgel en piano van Henk Visser. Als u 
niet geweest bent, heeft u wat gemist. 
Op zondag 9 april is er echter weer een Sing In en is iedereen 
van harte welkom. Wilt u de Sing In samenkomsten financieel 
ondersteunen, dan kan dat door een bijdrage over te maken 
op rekening NL81 FVLB 0227 1131 95 t.n.v. Sing In De Fontein. 
Uw gift is zeer welkom en aftrekbaar van de belasting.  
 

De Passion 
Voor de Passion worden nog vrijwilligers gezocht. We zoeken 
nog 10 kruisdragers en circa 100 figuranten voor twee TV 
scenes die in Leeuwarden worden gehouden. Hierbij vanuit 
de landelijke organisatie enkele voorwaarden waaraan de 
kruisdragers moeten voldoen. De kruisdrager moet minimaal 
1.80 m en maximaal 1.85 m zijn en moet fysiek in goede 
gezondheid zijn. Men moet beschikbaar zijn op dinsdag 11 en 
donderdag 13 april vanaf 19.00 uur. Aanmelden voor 27 
februari met motivatie en naam en adres bij: 
depassion058@gmail.com  
Taakgroep Evangelisatie/Missionairwerk  
 

Pre Passion Event               
Op donderdag 13 april staat er iets bijzonders op stapel in de 
Friese hoofdstad: The Passion. Een mooie gelegenheid om 
mensen die open staan voor het evangelie uit te nodigen voor 
dit evenement of voor het Pre Passion Event dat op de 
vrijdagavonden 10, 17, 24 en 31 maart in Theater de Bres in 
Leeuwarden wordt gehouden. Het is een laagdrempelige 
manier om het evangelie bekend te maken aan ongelovigen 
en randkerkelijken. Kom naar De Bres of organiseer zelf een 
Pre Passion Event in jouw kerk, dorpshuis, wijkcentrum of 
buurt.  
Groetnis en seine fan Ruurd Walinga, 06-23449545 of kijk op: 
www.waterinwijn.nl of www.theaterdebres.nl of 
https://www.facebook.com/ruurdwalinga.cabaret/?ref=book
marks 
Taakgroep Evangelisatie/Missionairwerk  
 

Plasticdoppen sparen 
Onlangs zijn er weer twee overvolle Big Bags, totaal circa 500 
kg, opgehaald voor de KNGF geleidehonden. Blijf sparen, 
maar let wel de doppen moeten schoon zijn en alleen van 

plastic! Waak over het milieu en ondersteun de KNGF. 
Coördinator: Germen L. van IJs 
Taakgroep Evangelisatie/Missionairwerk  
 

Open Doors-gebedskalender 
“Na de dood van mijn man hebben velen mij bemoedigd en 
voor me gebeden. Ik wil u bedanken voor uw steun”: zegt 
weduwe Sintayehu uit Ethiopië. Haar man Markos werd eind 
2009 vermoord door radicale moslims. Open Doors bood 
Sintayehu en haar gezin financiële steun. Hierdoor kon ze een 
huis laten bouwen in een ander gebied. Sintayehu: “Ik ben zo 
dankbaar voor het huis. Ik had het zelf nooit kunnen 
betalen.” De moordenaar van Markos is vervroegd 
vrijgelaten. Bid om bescherming en rust voor het gezin. 
“Niemand kan ons beter beschermen dan God”: zegt 
Sintayehu. Wilt u blijven bidden voor onze vervolgde 
broeders en zuster. Meer informatie over vervolgde 
christenen: www.opendoors.nl  
Taakgroep Gebed  
 

Gebedsavonden 
20 februari: van 10.30-19.30 uur, gebedsuur in De Fontein 
21 februari: van 9.30-11.00 uur, gebedsochtend, fam. Tromp, 
Pollepaed 4, Snakkerburen 
21 februari: van 19.15-20.15 uur, gebedsuur, fam. Brouwer, 
Molenstraat 8   
Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein 
26 februari: Open avond Jongeren GGG 
28 feb. en 1 mrt: Kringavonden JGGGroepen, 19.45 uur 
8 maart: Bijbelkring ds. Hans Kemperman 
13 maart: Voorjaarsmiddag ouderen, 14.30 uur 
9 april: Sing In m.m.v. Telling Voices, 19.00 uur 
10 mei: Uitstapje Bijbelkring ds. Hans Kemperman 
9 en 23 maart: ‘Er is Meer …’ avond 
6 en 20 april: ‘Er is Meer …’ avond 
4 en 18 mei: ‘Er is Meer …’ avond 
1 en 15 juni: ‘Er is Meer …’ avond 
16 Juni: Vriendinnenavond 
 

Kerkdiensten 
Zondag 26 februari, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. Eerste 
Lijdenszondag. De tweede collecte is voor Missionair werk in 
eigen gemeente. De kern van het missionaire werk gaat over 
‘het delen van het Evangelie met mensen die daar niet van 
weten of ervan vervreemd zijn’. Daaraan kan op verschillende 
manieren invulling worden gegeven. Stadsbreed is de 
missionaire taakgroep Kerk in de Stad actief. In onze wijk zijn 
er onder andere contacten met het wijkpanel, Palet en de 
Groene Apotheek en worden Sing Ins georganiseerd. 
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