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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 17 september 2017 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Peter de Vries. Diaken van dienst is 
Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN Vredeswerk en de collecte in de 
kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Voor de dienst: meezingen met: Opw. 638  
Lied 246 ELB. 
Welkom en mededelingen          
Stil gebed/voorbereiding        
Gez. 399: 1 en 3  
Bemoediging en begroeting                
Ps. 68: 10 (OB) 
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging             
Leefregels    
Heer U kent mij als geen ander (kinderlied juni) 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Lied voor de kinderen: God is een Kunstenaar (filmpje) 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing:  Efez. 1: 1-6 en 17-21 
Zingen: Lied 342 (ELB) 2x 
Schriftlezing: Jesaja 43: 1-7 (NBG)  
Verkondiging 
We luisteren naar: Opw. 576   
Tijd voor persoonlijke ontmoeting met God (enkele 
minuten stilte) 
Zingen: Gez. 255: 1, 3 en 4  
Dankgebed en voorbeden     
Inzameling van onze gaven 
Zingen: lied 357: 2, 3 en 5 (ELB) 
Zegen 

 

Bloemengroet en meeleven 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de 
gemeente naar Maarten Kuitert. 
 

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.  
 

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’. 
 
  

Taakgroep Gebed 
Gebed is de motor van al het gemeentewerk...! Zoals velen 
van u  weten, kent onze gemeente ook daarom al (vele) 
jaren enkele gebedsmomenten, iedere week of iets 
minder frequent, op een morgen of op een avond. Als 
Taakgroep Gebed willen wij deze momenten gaan 
evalueren en kijken of we op dezelfde wijze verder zullen 
gaan of dat het misschien goed is dat er een andere 
invulling komt. U hoort hier binnenkort meer over! 
 

Gebedswerk  
De komende week wordt gevraagd om te bidden voor de 
christenen in Mexico (nummer 41 op de ranglijst 
Christenvervolging). Drugsbendes terroriseren christenen, 
omdat ze een bedreiging vormen voor de drugshandel. 
Christenen zijn vaak bang om bij elkaar te komen of zich 
publiekelijk te laten horen. Sommige christenen zijn 
vanwege hun geloof gevangengezet, mishandeld of 
vermoord. Arnulfo Martinez verloor zijn éénjarig 
dochtertje en ouders door een aangestoken brand. Hij 
kreeg geen toestemming om hen te begraven. Lokale 
autoriteiten ontkennen dat dat iets te maken heeft met 
hun christen-zijn, maar christenen hebben veel vaker te 
maken met haat en geweld. 
Lauro leopoldo en zijn vrouw Silvia zijn uit hun 
gemeenschap verdreven en in 2015 tijdelijk 
gevangengezet om hun geloof. Dank dat ze in die tijd 
hebben ervaren dat de Here God voor hen en hun familie 
zorgde. Zo maar een paar schrijnende gevallen, bidt ook 
dagelijks mee voor de vervolgde christenen? 
Meer informatie op www.opendoors.nl. 
Taakgroep Gebed   
 

Gebedskalender 
Een nieuwe uitgave van het Open Doors Magazine en de 
Gebedskalender voor augustus t/m oktober liggen weer 
op de lectuurtafel. U kunt deze meenemen en dagelijks 
meebidden voor de vervolgde christenen. 
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsochtend Women to Women 
Maandag 18 september is er weer een gebedsochtend 
voor vervolgde christenvrouwen van Women to Women 
(Vrouwen voor vrouwen) van Open Doors. Vanaf 9.30 uur 
staat de koffie klaar in de Franekerstraat 47. 

http://www.opendoors.nl/
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Van harte welkom. 
Taakgroep Gebed/info Saakje van IJs. 
 

Terugblik startzondag 
Wij mogen terugkijken op een geweldige dag, mede door 
de inzet van vele gemeenteleden en de groep van World 
Servants. Het ontbijt is door deze laatsten perfect verzorgd 
en bij de koffie konden we genieten van allerlei door 
gemeenteleden gemaakt gebak. Jong en oud heeft zich 
prima vermaakt met de Oudhollandse spellen. Het 
‘smoelenspel’ dat door de groep van World Servants was 
gemaakt sloeg ook enorm goed aan. En bij de kennisquiz 
ontstond een ware tweestrijd waar veel gelachen werd. 
Het ‘smoelenspel’ bracht ons op het idee om de komende 
tijd steeds een aantal foto’s hiervan op te hangen tijdens 
het koffiedrinken zodat we kunnen blijven leren ‘wie wie 
is’ in onze gemeente. 
Alles met elkaar: ontbijt, koffie, het spellencircuit, de soep 
en uiteindelijk de High Tea als afsluiting… het was een 
prachtige manier om als gemeenteleden en gasten elkaar 
beter te leren kennen. 
Derhalve dank aan de jongeren van World Servants, het 
was geweldig! Dank ook aan alle gemeenteleden die een 
bijdrage hebben geleverd aan deze dag. We hebben er 
met elkaar van genoten! 
Namens de werkgroep: Nelleke Berntsen, Margreet 
Mollema, Germen en Saakje van IJs 
 

Toerustingsdag Kerkenraad en Taakgroepen 
Zaterdag 23 september wordt er een toerustingsdag 
gehouden voor alle leden van de kerkenraad en leden van 
de taakgroepen binnen de Fontein op de locatie Buiten 
Gewoon te Veenklooster. Er hebben zich al vele 
kerkenraads- en taakgroepleden aangemeld, maar 
misschien jij nog niet. Het kan nog steeds, maar uiterlijk 
tot 18 september. Aanmelden per mail bij  Willem Dijkstra,  
Riekje Steen of Germen L. van IJs 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 

Zendingserfgoedkalender 2018 
De kalenders zijn reeds beschikbaar. Voor 2018 zijn de 
afbeeldingen uit de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in 
Nederland. Uit de Syrisch-, Koptisch-, Ethiopisch- en 
Eritrees-Orthodoxe kerk en uit de Armeens 
Apostolische kerk. De geschiedenis van deze kerken, 

hun gebruiken en kerkelijk leven en hun iconen en 
miniaturen zijn beschreven. Ruim aandacht is er ook 
voor migranten- en internationale kerken in ons land, 
waar deze vijf tradities deel van uitmaken. Kerk in Actie 
beveelt deze voortzetting van de Missie 
Zendingskalender van harte bij u aan! De kalender kost 
€ 9,00 per stuk. Mooi om te hebben, leuk om weg te 
geven! Lijsten liggen ook klaar na afloop van de dienst, 
alsmede een voorbeeld – exemplaar. 
ZWO-Commisie, Dirk Lof, Hanny Wielenga. 
 

Avondmaals-ontbijt 
Op zondag 24 september wordt er Heilig Avondmaal 
gevierd. Vanaf half 9 ’s morgens - dus vóór de dienst – is er 
daarom 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 april, of bel of 
Ineke Evink. 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
23 september: Toerustingsdag 
Kerkenraad/Taakgroepen in Veenklooster 
8 oktober: Sing In met Rob Favier en Impuls 
9 december: Advent/Kerst Sing In 
April/Mei 2018: Gemeentereis Passau, Wenen en Praag 
 

Kerkdiensten 
Zondag 24 september, ds. J.G. Kemperman. We vieren het 
Heilig Avondmaal. De tweede collecte is voor de Wijkkas. 
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Fonds Noodhulp 
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Hulpverleners 
van VNN komen soms acute financiële nood tegen, waarbij 
voeding, winterkleding, een babyuitzet of basisinrichting 
voor een woning nodig is. Noodhulp in de vorm van 
producten of goederen kan een groot verschil maken in 
het leven van iemand. Daarom wordt noodhulp vaak 
opgevolgd door structurele aandacht voor schulden, 
onderdak of levensonderhoud. 
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