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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 16 juli 2017 

 

Voorganger is ds. H. Hiddink. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst 
is Margriet Mulder. Twee kinderen stappen vanuit de kindernevendienst over naar de tienerdienst. De eerste 
collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair Werk in eigen gemeente en de collecte in de 
kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen: Lied 984 (LB) ‘Gezegend die de wereld schiep’ 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 19: 1 en 2  
‘De hemel roemt de Heer’ 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 19: 4 ‘Des Heren vrees is rein’ 
Gebed 
Zingen Lied 859: 1, 2 en 3 (LB)  
‘Schuldig staan wij voor U Heer’ 
Genadeverkondiging en regel voor nieuw leven 
Zingen: Lied 859: 4 (LB) 
Gebed om leiding van de heilige Geest 
Overstapmoment van Benjamin Visser en Gerda 
Bosgraaf van de kindernevendienst naar de 
tienerdienst 
Lied met de kinderen: ‘Kom op, ga je mee’ (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Johannes 16: 17-23a  
(eindigend met … niets meer te vragen.) (NBV)  
Zingen: Lied 288: 1 en 4 (LvdK)  
‘Eens komt de grote zomer’ 
Schriftlezing: Job 38: 1-5,12,16-28a  
(eindigend met … regen een vader?) 
en Job 39: 13-18 (NBV) 
Zingen: Lied 978: 1 en 4 (LB)  
‘Aan U behoort o Heer der heren’ 
Verkondiging 
Zingen: Lied 292 (LvdK)  
‘Wegen Gods, hoe duister zijt gij’ 
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 823: 1, 4 en 5 (LB)  
‘Gij hebt o Vader van het leven’ 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 
 

Bloemengroet en meeleven 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de 
gemeente naar mevrouw Sijtsma-Fennema. 
 

Algemene berichten 
 

Koffiedrinken woensdagmorgen 
Vanwege de vakantieperiode is er de komende vijf 
weken geen koffiedrinken op woensdagmorgen in De 
Fontein. Woensdag 23 augustus zijn we weer van de 
partij en staan wij vanaf 9.30 uur met de koffie weer 
voor u klaar!  
Jeltsje, Annie, Hanneke en Piet 
 

Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de 
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag 
doorgeven aan: Wimmie Timmermans. .  
Wimmie verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en 
meeleven’. 
 
Kindernevendienst in de vakantie 
Beste jongens en meisjes,  
Vanaf zondag 30 juli t/m zondag 20 augustus is er vier 
keer geen kindernevendienst. Op 27 augustus starten 
we weer en hopen we jullie allemaal weer te zien.  
Fijne vakantietijd gewenst! 
De leiding van de kindernevendienst 
 
Afscheid Cora Visser-Meerburg 
Wij willen iedereen bedanken die belangstelling en 
medeleven heeft getoond tijdens de ziekte en het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en 
oma, Cora Visser-Meerburg.  
Via een telefoontje, een bezoekje of het sturen van 
een kaart - we ontvingen er 280 stuks! - en het 
bijwonen van de dankdienst voor haar leven in De 
Fontein.  
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Het gemis is niet onder woorden te brengen, maar de 
enorme belangstelling heeft ons erg goed gedaan, en 
zal zeker meewerken om het grote verlies te 
verwerken. Onze oprechte dank daarvoor. 
Harm Visser, kinderen en kleinkinderen. 
 
Zomertentoonstelling ‘Vaar naar diep Water’ 
De Zomertentoonstelling ‘Vaar naar diep Water’ van 
Hille Vlasman zal te zien zijn op de zaterdagmiddagen 
(13.30 – 17.00 uur) van 24 juni tot en met 9 
september 2017 in de Doopsgezinde vermaning aan 
de Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden.  
De tentoonstelling valt samen met Tsjerkepaad. Een 
17-tal foto’s, begeleid door teksten van Hille Vlasman 
vormen een meditatieve tocht over land, water en 
strand.  
Als je niet oppervlakkig wilt leven, kun je diepgang in 
je leven niet vermijden. Zelfkennis is essentieel. De 
uitdaging ligt hierbij in het onder ogen zien wat je het 
meest vreest. Confrontatie om tot verandering te 
komen.  
Want opgesloten zitten in je angst is het tegendeel 
van Gods belofte: bevrijding. De tentoonstelling 
imponeert door de grootte van de beelden en de 
indringendheid van de bijgaande teksten. Een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen is 
van harte welkom. 
 
Vakantiebijbelgids 
Wanneer we op vakantie gaan is het moeilijk om 
dingen los te laten. Nog snel even allerlei dingen 
doen en zo stapelt de vakantiestress zich op. Bijna 
vergeten we de essentie van vakantie.  
In het dagelijks leven zijn we namelijk altijd bezig 
voor alles en iedereen. Waarom is het zo moeilijk om 
een paar weken ‘offline te leven’, te vertrouwen op 
God of kortweg te genieten. De vernieuwde máár 
traditionele Vakantiebijbelgids, met het boek 
Psalmen als leidraad, biedt drie weken aan 
overdenkingen, vakantietips en meer!  

Het boek Psalmen in de Bijbel leert ons op adem te 
komen, te verlangen naar God, te vertrouwen op 
God, maar bovenal te genieten van de mooie dingen 
die Hij ons gegeven heeft.  
De Vakantiebijbelgids kun je zowel op vakantie als 
thuis in je luie stoel lezen! Er liggen exemplaren op de 
lectuurtafel en statafels in de hal van de kerk om mee 
te nemen. Uitgave Ark-Mission. 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 
Plastic doppen sparen 
Iedereen heeft thuis plastic doppen van bijvoorbeeld 
frisdrankflesjes of melkpakken. U mag ze weggooien, 
maar dan alleen in de ton onder de lektuurtafel in de 
hal van De Fontein. U ontlast het milieu en steunt zo 
KNGF Geleidehonden. De opbrengst komt ten goede 
aan de opleiding van geleidehonden.  
Alvast hartelijk dank. 
Coördinator Germen L. van IJs    
 
Open Doors magazine en Gebedskalender 
De nieuwe uitgave van het Open Doors magazine en 
gebedskalender juli-augustus is weer uit. Exemplaren 
liggen op de lectuurtafel in de hal en kunt u weer 
meenemen.  
Wij hopen dat u mee wilt bidden voor onze vervolgde 
broeders en zusters. 
Taakgroep Gebed 
 
Komende activiteiten in De Fontein 
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 23 juli, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De 
tweede collecte is voor het Jeugdwerk in eigen 
gemeente. 
 

 


