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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 26 maart 2017. Vijfde Lijdenszondag 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Steven Doelman. 
De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO project Geloven in Verzoening en de collecte in de 
kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: ‘Ik zal er zijn’ (filmpje, Sela) en 
Zingen: Lied 232, orgel (ELB)  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen aanvangslied: Psalm 66: 1 en 3  
Bemoediging en groet    
Zingen: Psalm 66: 7  
Gebed om ontferming en om het licht van Gods Geest  
Zingen: Psalm 119: 6 en 13  
Lied met de kinderen: ‘Samen op weg naar Pasen’ (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jesaja 58: 1-10 (BGT) 
Verkondiging  
Muzikaal meditatief moment 
Zingen: Lied 402 (ELB)   
De kinderen komen terug   
Paasproject en projectlied 
Gebeden 
Inzameling van onze gaven      
Zingen slotlied: Lied 981 (LB) 
Zegen 
 

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

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.  
 

Bidden voor de Passion 
De Passion komt dichterbij. We beseffen allemaal dat het 
enorm belangrijk is dat dit grootse evenement ook met 
gebed omringd wordt! Velen van u doen dit misschien al? 
‘Bidden Werkt Leeuwarden’ wil graag iedereen uitnodigen 
voor een gebedswandeling op zaterdag 8 april! Zoals in 
Bijbelse tijden gebeden werd bij de poorten van een stad, zal 
deze gebedswandeling gaan langs verschillende bruggen en 
het NS station, de ‘invalswegen’ naar het centrum. We willen 
op deze plekken God bidden of Hij het gebeuren van de 
Passion wil gaan zegenen en allen die via deze punten de stad 
zullen binnenkomen. We verzamelen op zaterdag 8 april om 
08.00 uur in sociëteit Vox (Nieuwesteeg 1) en vandaaruit 
zullen we dan, na een moment van voorbereiding, om 
ongeveer 08.30 uur (tot ongeveer 09.30 uur) in groepjes de 
stad ingaan. Doet u, doe jij mee? Opgave niet nodig, kom 

gewoon. Daarnaast zouden we graag tijdens de Passion, dus 
op donderdagavond 13 april, in de stad beschikbaar willen 
zijn voor mensen, om mee te bidden. Het zou heel erg fijn zijn 
als we dat met een flink aantal mensen kunnen doen. Wilt u, 
wil jij ook meedoen? Dat zou prachtig zijn! Je kunt je 
daarvoor aanmelden door een mailtje te sturen naar: 
biddenwerktleeuwarden@gmail.com. Namens de Taakgroep 
Gebed: Ds. Alfons van Vliet 
 

Paasbloemstukjes maken  
Breng het voorjaar in huis door op zaterdag 8 april een eigen 
Paasbloemstukje te maken. U kunt ook een Paaskrans 
maken, dit graag op de inschrijflijst vermelden. We willen 
gemeenteleden de gelegenheid geven om onder deskundige 
leiding van Cora Visser en Janny Hiemstra in een gezellige 
sfeer op zaterdag 8 april vanaf 9.30 uur weer bloemstukjes of 
een krans te gaan maken. In de hal van de kerk liggen de 
inschrijflijsten, waarop u zich kunt aanmelden. 
 

Palmpasen! 
Op 9 april, de zondag vóór het Paasfeest, vieren we met de 
kinderen Palmpasen. Ze worden dan vóór de dienst al in hun 
eigen ruimte verwacht en daar horen we het verhaal en gaan 
we onze eigen Palmpasenstok maken. Wil je hieraan 
meedoen dan mag je je opgeven bij Teuntje van de 
kindernevendienst op email adres: t_euntje@live.nl. Wij 
hopen weer op een groot aantal kinderen in De Fontein. 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom. Je 
aanmelding dient vóór 3 april binnen te zijn. We kunnen die 
morgen zeker wat extra hulp gebruiken. Wil je meehelpen, 
geef dit dan door aan één van ons beiden.  
Groeten namens de kindernevendienst, Teuntje en Irene 
 

Attention 4 You 
De eerstvolgende keer voor A4Y is op vrijdagavond 7 april 
van 19.30 - 21.00 uur. Vrijdagavond 21 april zal dit seizoen de 
laatste keer zijn. Bedoeld voor de jongeren vanaf eerste klas 
voortgezet onderwijs t/m 16 jaar. Heb je vragen, bel met 
Irene van den Berg. Tot dan in 4:14! 
Irene van den Berg, Irene de Vries en Erwin Koezema 
 

Taizéreis 2017 
Op 12 augustus vertrekken wij vanuit de Fontein met een 
groep tieners naar het jongerenklooster in Taizé voor één 
week! Het is een week vol rust, bidden, zingen en praten 
over God. Dit doen we samen met tieners vanuit de hele 
wereld. Ben je enthousiast geworden? Spreek ons aan of 
meld je aan! Dat kan via de mail maar natuurlijk ook op 
zondag in de kerk. We hopen met een enthousiaste groep 
tieners uit de Fontein naar Frankrijk te gaan! Wij kijken er 
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naar uit om samen met jullie deze onvergetelijke week mee 
te maken! Bert Dekker, Anika van der Wal en Christian 
Wolters. Hendrik en Dieuwke (begeleiders).  
 

Zoon van de Gezegende 
Op dinsdag 4 april is er in de Kurioskerk een avond met ds. 
Henk Poot, aanvang 19.30 uur. Het thema van deze avond is: 
Zoon van de Gezegende. Ds. Henk Poot laat de diepe relatie 
zien tussen Jezus en Israël. Zijn boodschap is: ‘we doen God 
tekort als we geen oog hebben voor de bijzondere plaats van 
Israël in de heilsgeschiedenis’. Verder gaat hij in op vragen 
als: Wat is de taak van de Messias, wat heeft Israël met Zijn 
komst te maken en Wat zijn Gods plannen met ons en met 
zijn volk? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, 
moeten we Jezus en Israël opnieuw leren begrijpen. Als we 
dat doen, ontdekken we ook dat het behoud van ons eigen 
leven besloten ligt in veel grotere dingen waar God mee 
bezig is. 

      
Noordermannen Leeuwarden 
Op vrijdag 7 april komen de Noordermannen weer bij elkaar 
in de bedrijfskantine van Miedema Hout, Uranusweg 3 
(Hemrik), Leeuwarden. Het thema van deze avond is: 
‘Vrouwen’. Spreker is Willem Jongsma. Vanaf half acht staat 
de koffie klaar. Mannenbroeders, kom ook eens langs en 
ervaar de verbondenheid in Christus. 
 

      De Ark van Noach 
De Verhalen Ark ligt afgemeerd aan de Snekerkade bij de 
Verlaatsbrug (ING). In het kader van de Passion blijft de Ark 
enkele weken in Leeuwarden en kan door iedereen worden 
bezocht.  

      Taakgroep Evangelisatie/Missionair Werk.  
 
Sing In 
Op zondag 9 april is er in De Fontein weer een Sing In, 
aanvang 19.00 uur. Het thema is: De Wandeling, m.m.v. 
Zanggroep Telling Voices. Spreker is ds. Bernhard Steenwijk 
uit Nijkerk en organist is Guus Wolters. U/jij bent nu ook 
weer van harte welkom en is het een prachtige gelegenheid 
om eens familie, vrienden of buren mee te nemen. Wilt u de 
Sing In diensten financieel ondersteunen, dan zijn giften van 
harte welkom op rek. NL81 FLVB 0227 1131 95 o.v.v. Sing In 
De Fontein. 
 

Gebedsavonden 
27 maart: van 18.30 uur tot 19.30 uur, gebedsuur in De Fontein 
3 april: van 18.30 uur tot 19.30 uur, gebedsuur in De Fontein 
4 april: van 9.30 uur tot 11.00 uur, gebedsochtend bij fam. 
Dijkstra. 
8 april: 8.00 uur, Bidden Werkt, Passion Gebedswandeling 
vanuit Vox, Nieuwesteeg 1 
Taakgroep Gebed  
 

Open Doors-gebedskalender 
Bid voor Israël, voor de veiligheid van de inwoners. Bid in het 
bijzonder voor de soldaten in het leger die hun 
landgenoten moeten beschermen. De Joden maken zich klaar 
voor het Pesach: van de duisternis naar het licht, van de 
slavernij naar vrijheid. Bid dat in de week van Pesach de 
harten zullen veranderen. Bid ook voor de nieuwe 

immigranten, die voor het eerst Pesach in Israël vieren. Dat 
het hen lukt om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Bid voor de thuiszorg in Jeruzalem en zendingwerker Corrie 
die hulp biedt aan zieke, invalide en kwetsbare immigranten. 
Meer informatie www.gzb.nl en www.opendoors.nl  
Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein 
9 april: Sing In m.m.v. Telling Voices, 19.00 uur 
11 en 12 april: Kringavonden JGGGroepen, 19.45 uur 
6 mei: Toerustingsdag Kerkenraad/Taakgroepleden in 
Veenklooster 
10 mei: Uitstapje Bijbelkring ds. Hans Kemperman 
6, 20 april; 4, 18 mei; 1, 15 juni: ‘Er is Meer …’ avonden 
23 t/m 25 juni: Kampeerweekend 
 

Kerkdiensten 
Zondag 2 april, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. Zesde 
Lijdenszondag. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 
Werelddiaconaat. 
Steun jongeren in Zuid-Afrika. Vrygrond is een arme 
gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en 
bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de 
werkloosheid hoog. De Sozo Foundation (Sozo), een Zuid-
Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie, in Vrygrond 
ondersteunt de jongeren in hun ontwikkeling. Sozo wil 
jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het 
beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven 
van (vak)trainingen en workshops en het aanbieden van 
stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook 
bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar 
Sozo mee samenwerkt.  

http://www.gzb.nl/

