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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 28 mei 2017 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Peter de Vries. Diaken van dienst is 
Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerkenwerk 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 669 (Opw.) 
en zingen (met Impuls): Lied 654 (Opw.) 
Welkom en mededelingen          
Stil gebed/voorbereiding        
Zingen: Ps. 89: 1 en 3 (orgel) 
Bemoediging en begroeting                
Zingen: Ps. 89: 5 en 6 (orgel) 
Zingen: Lied 573 (Opw.) (Impuls) 
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging             
Zingen: Lied 430 (Opw.) (Impuls) 
- 1e keer couplet + refrein in het Nederlands 
- 2e keer couplet + refrein in het Engels! 
Leefregels                
Gebed om het licht van Gods Geest 
Lied voor de kinderen: ‘Jezus U bent Heer’ (filmpje) 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-5 en 12-14       
Zingen: Gez. 250: 1, 2, 3 en 4 
Verkondiging           
Zingen: Gez. 242: 2, 3, 6 en 7 
Dankgebed en voorbeden (eerst: Lied 595 (Opw.) (Impuls)              
Inzameling van onze gaven 
Zingen: Lied 602 (Opw.) (Impuls)  
Zegen         
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar Henny de Jong. 
 

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.  
 
Oproep diakenen  
Regelmatig zijn er nieuwe ambtsdragers nodig in De Fontein. 
Dat is ook nu weer het geval. Om goed het werk in de kerk te 
kunnen doen, is er voldoende menskracht nodig.  
De kerkenraad vindt het belangrijk u daar als gemeente nauw 
bij te betrekken, en roept u op om mee te denken. De diaconie 
van De Fontein kan er heel goed twee diakenen bij gebruiken. 
Daarnaast is de diaconie op zoek naar een iemand die 
jeugddiaken wil worden. De kerkenraad is ook op zoek naar 
een jeugdouderling, naast Ruben Muller. Kent u mensen die de 
gaven hebben voor een van die ambten? Laat het graag met 
redenen omkleed en vóór 1 juni, weten aan de scriba met een 

mailtje naar scriba@defontein058.nl, of schrijf een briefje aan 
hem. 
 
"Er is meer" - avond 
Komende donderdag is er weer een "Er is meer"-avond. 
Onderwerp: ‘Allerlei facetten van het werk van de Heilige 
Geest’. Vanaf 19.30 uur: gebed en aanbidding; om 20.00 uur: 
koffie; vanaf 20.15 uur: bespreking van het onderwerp. 
Iedereen is vrij om te bepalen vanaf welk van de drie 
momenten je erbij wilt zijn. 
 
Avondmaals-ontbijt 
Op zondag 11 juni wordt er weer Heilig Avondmaal gevierd. 
Vanaf half 9 ’s morgens - dus vóór de dienst – is er 
gelegenheid samen te ontbijten. Meedoen? Neem dan 
krentenbollen, broodjes of iets anders lekkers mee om van 
uit te delen. Voor een kopje thee wordt gezorgd! En lijkt het 
je leuk om deze ontbijten te organiseren, alleen of met 
anderen samen? Neem dan contact op met Ineke Evink. 
Waarom juist op de Avondmaalszondag samen ontbijten? 
Lees daarvoor het magazine van de afgelopen keer, of bel 
met Ineke Evink. 
 
Kampeerweekend De Fontein 
Zoals eerder vermeld, houden we in het weekend van vrijdag 
23 juni t/m zondag 25 juni voor de vijfde keer het 
kampeerweekend van De Fontein gemeente. De eerste 
mensen hebben zich ondertussen aangemeld, maar er 
kunnen nog meer bij. Er is nog volop ruimte voor 
kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte welkom. 
Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om een 
dagje door te brengen op het terrein van de Kleine Wielen. 
Verder is het goed om te weten dat er vrijdagavond 
pannenkoeken op het menu staan. Zaterdag is er een 
spelmiddag vanaf 14.00 uur, waarna we aan het eind van de 
middag de barbecue aansteken. Aanmelden (kampeerders, 
daggasten, bakkers en smulpapen voor het 
pannenkoekbakken en BBQ) kan tot zondag 18 juni, 
rechtstreeks bij Peter de Vries of Willem Dijkstra.  
Aarzel dus niet en geef je op voor het kampeerweekend! 
 
Tienerkamp 2017 
Ook dit jaar vindt er weer een tienerkamp voor de jongeren 
van De Fontein plaats. En wel van zaterdag 8 juli (10:30 vanaf 
de kerk) t/m zondag 9 juli (16:00 terug bij de kerk). We 
verblijven in een scoutinggebouw in het plaatsje Vries 
(Drenthe). Zin in spanning, spellen en gezelligheid? Dan moet 
je zeker meegaan! De kosten zijn 10 euro en vervoer wordt 
voor je geregeld. Opgeven kan bij Karina van der Wal, of 
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Foeke Henk Bijma,. Er is een flyer met alle informatie! Heb je 
die nog niet gekregen, schiet Karina dan even aan. Het wordt 
weer super gezellig! 
 
Vriendinnenavond  
Op vrijdagavond 16 juni is er in De Fontein een interkerkelijke 
vriendinnenavond. Deze avond is een samenwerking tussen 
‘Schitter’ en ‘by Tienke’ uit Kollumerzwaag. Het wordt een 
gezellige avond met een geestelijk tintje om alleen of met 
vriendinnen naartoe te gaan rondom het thema ‘Bloei!’. We 
vinden van alles over onszelf, over anderen en over wat 
anderen van ons zouden vinden. Toch is het belangrijker om te 
weten wat God van ons vindt en Hij is heel duidelijk. Hij vindt 
ons kostbaar en Hij houdt van ons! Misschien wordt het tijd dat 
wij ook zo naar onszelf en anderen gaan kijken, zodat we 
allemaal tot bloei kunnen komen, zoals we bedoeld zijn. De 
avond is van 19.30 tot 22.00 uur. Er is een collecte voor de 
kosten van 5,00 euro per persoon. Graag vooraf aanmelden op 
www.bytienke.nl. Meer informatie: Saakje van IJs, Anke 
Hoekstra en Kirsten Muller. Van harte welkom!  
Taakgroep Evangelisatie/Missionair Werk   
 
Onze Fonteinbibliotheek 
Wij hebben weer een paar boeken voor u uitgezocht! Voor 
wie van een beetje geschiedenis houdt is dat ‘Spurgeon, 
prins der predikers’. Hij leefde van 1834 - 1892 en werd niet 
voor niets ‘prins der predikers’ genoemd. Het was de tijd van 
de overvolle kerken, overal waar hij kwam, maar hoe hij tot 
het ambt van prediker is gekomen kunt u lezen in dit boek.  
Ook nog wel een beetje een dik boek is ‘Strijd in je denken’ 
van Joyce Meyer. Zij laat hele herkenbare situaties zien. Hoe 
wij in ons denken worden aangevallen door vernietigende 
patronen en hoe wij ons daartegen kunnen wapenen.  
Dan wat kleinere boekjes, ter bemoediging en ook wel als 
ontspanning. ‘Betty en Jose’, gaat over hun leven in de 
Amazone-gebieden gedurende 20 jaar. ‘Anna Maria, een 
vrouw zoals jij en ik’, gaat juist over een vrouw die leefde in 
de maatschappij zoals wij die hier kennen en die je ‘gewoon’ 
zou kunnen noemen. Maar haar leven was één en al dienst 
aan God. En dan nog een hulpboekje ‘Breng orde in uw 
leven’, bestemd voor degenen die wat chaotisch van aard 
zijn en dat eigenlijk wel willen veranderen. Gorden Mc 
Donald schrijft, dat God een God van orde is en dat het 
daarom ook ons helpt om orde in ons leven te brengen. 
 
 
De Fontein Present 
Zou u/jij ook eens willen meewerken aan een project van 
Stichting Present? Meld je dan aan bij: Germen L. van IJs 
germenvanijs@upcmail.nl.  
Als zich weer een groep vrijwilligers heeft aangemeld, 
overleggen we met Stichting Present voor een passend 
project.  
Taakgroep Evangelisatie / Missionair Werk   
 
Gebedsavonden 
29 mei: van 18.30 uur – 19.30 uur, gebedsuur De Fontein 
30 mei: van 9.30 uur – 11.00 uur, gebedsochtend, Pollepaed 
4, Snakkerburen  

Taakgroep Gebed  
 
Open Doors-gebedskalender 
Bahrein (nummer 48 op de ranglijst christenvervolging). 
Volgens de wet mogen christenen hun geloof belijden, maar 
in de praktijk wordt dit hen erg moeilijk gemaakt. Het 
evangelie delen met moslims is bijvoorbeeld verboden. 
Vooral moslims die christen worden, zijn de dupe van 
islamitische onderdrukking. Familieleden, collega's, buren en 
moslimleiders werken samen om christenen ervan te 
overtuigen hun christelijk geloof af te zweren. De meeste 
christenen in Bahrein zijn buitenlandse werknemers die 
relatief vrij mogen samenkomen. Bid dat hun aanwezigheid 
de Bahreinse christenen bemoedigt. Bid voor christenen met 
een moslimachtergrond die onder druk van familie of 
omgeving hun geloof vaak geheim houden. Meer informatie 
op www.opendoors.nl.  
Taakgroep Gebed  
 
Komende activiteiten in De Fontein 
3 juni: Boyz, Girlz Fontein jeugd activiteit 
9 juni: World Servants 2018, startavond 
10 juni: EO Jongerendag 
16 juni: Interkerkelijke Vriendinnenavond 
23 t/m 25 juni Kampeerweekend 
1 juli: Klusdag 4-14 
8 en 9 juli: Fonteinkamp tieners 
12 augustus: Taizéreis 2017 
23 september: Toerustingsdag Kerkenraad/Taakgroepen in 
Veenklooster 
8 oktober: Sing In met Rob Favier en Impuls 
9 december: Advent/Kerst Sing In 
 

Kerkdiensten 
Zondag 4 juni, Pinksteren, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. 
Tienerdienst.  
De tweede collecte is voor Kerk in Actie/Zending: Sterkere 
kerken in Nicaragua. In afgelegen dorpen in Nicaragua 
hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het 
meeste werk in de kerk. Teyocoyani geeft hen trainingen op 
het gebied van Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor 
kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter 
toegerust voor hun taken.  
 
 Vanwege privacyoverwegingen bevat deze 

versie van de zondagsbrief geen  
telefoonnummers en e-mailadressen. Ook 
worden pastoralia hier niet op vermeld.  
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