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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 12 november 2017. Jongerendienst m.m.v. Impuls 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Steven Doelman. De eerste 
collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Stilte in de kerkzaal! 
Voor de dienst: Nada te turbe Taizé 50 
Samen zingen: 
Laudata omnes gentes, Psalm 117. Taizé 23 in drie talen 
Lied: Magnificat, Taizé 19 
Binnenkomst kerkenraad 
Welkom & mededelingen 
Votum en groet en openingsgebed 
Wat is Taize? 
Film over ervaringen van de groep 
Lied: Bless the Lord, Taizé 5  
Gebed 
Kinderen naar de kindernevendienst 
Kinderlied 
Alleluia Taize 17, met psalm 27  
Bijbeltekst: Psalm 62, 2-3 en 6-9  
Lied: Blijf met uw Genade bij ons, Taizé 147 in Duits en 
Nederlands 
Bijbellezing: Marcus 6, vers 30-44   
Lied: the Kingdom of God, Taizé 115 
Overdenking  
Stilte 
Kinderen komen terug  
Ondertussen lied: Jesus Remember me, Taizé 37 
Gebeden en stil gebed, aansluitend 
Our Father, Taizé 145 
Collecte 
Slotlied: Behute mich, Gott Taizé 137  in Duits 
Zegen 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de 
gemeente naar familie Smeding. 
     

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.  
 

Avondmaals-ontbijt 
Op zondag 19 november, volgende week dus, 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. 
 

Kerstproject 
Voor het kerstproject (de hele maand december) zijn wij op 
zoek naar het volgende decoratiemateriaal: een houten 
vissersboot en een visnet. Wie kan ons hieraan helpen?  
Ik hoor het graag! Namens de kindernevendienst, Anke 
Hoekstra. 
 

Fontana Musica 
Voor de koorzangliefhebbers onder ons is er weer de 
mogelijkheid om mee te zingen in het gelegenheidskoor 
Fontana Musica in de dienst op Kerstmorgen. Er zijn 5 
woensdagavonden gepland om de te zingen liederen in te 
studeren. Data, tijd en plaats: 22 en 29 november, 6, 13 en 
20 december van 19:00 - 20:15 uur in De Fontein. Graag 
deelnemers, die in ieder geval 4 van de 5 repetities mee 
doen en ook thuis met de muziek aan de slag gaan. 
 

Sinterklaas met St. Present 
Net als vorig jaar zijn er vorige week folders uitgedeeld 
voor het Sinterklaasfeest voor gezinnen die geen 
mogelijkheden hebben Sinterklaas te vieren. Er liggen nog 
folders op de tafel bij de voordeur. U kunt meedoen door 
voor een gezin cadeautjes te kopen. Voor meer informatie 
en aanmelding gaat u naar de website: 
www.presentleeuwarden.nl en klik rechts bovenin op 
Sinterklaas. 
Ook dit jaar worden de cadeaus op zaterdag 2 december 's 
middags in de Fontein aan de gezinnen uitgedeeld. Deze 
actie wordt van harte bij u aanbevolen.  
Namens St. Present:  
Irene de Vries 
 
Rommelmarkt/Bazaar 
Na het grote succes van de rommelmarkt/ bazaar van 
oktober 2015 gaan we dit in 2018 opnieuw organiseren. De 
datum staat al vast: 24 maart 2018. Noteer deze alvast in 
uw agenda. Deze dag zal mede georganiseerd worden door 
de jongeren van World Servants De Fontein. Er zullen op 
die dag meerdere activiteiten plaats vinden voor jong en 
oud, maar daar hoort u te zijner tijd meer van.  
Heeft u spullen voor de rommelmarkt/bazaar, bewaar deze 
dan voor ons! Wij hebben er al zin in! U ook?  
Gerda Koezema en de jongeren van World Servants De 
Fontein 
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Sirkelslag KIDS 
Vrijdag 17 november doet de kindernevendienst mee met 
Sirkelslag KIDS, een spannend spel voor kinderen uit de 
groepen 6 t/m 8. Het thema is Geef Hoop. We starten om 
19:00 uur in De Schakel en het duurt tot 21:00 uur. Doe je 
ook mee? Geef je zo snel mogelijk op bij de leiding van de 
kindernevendienst. 
 

World Servants 
De wintermaanden zijn aangebroken dus organiseren wij 
op zaterdagavond 25 november om 18:00 een 
stamppotbuffet! Het is in onze kerk De Fontein. Nodig uw 
familie, buren en vrienden uit en kom gezellig stamppot 
eten. De prijs voor volwassenen is €10,00. Kinderen tot en 
met 12 jaar betalen €5,00. De prijs is inclusief een lekker 
toetje, maar exclusief drankjes. Deze worden op de avond 
zelf voor ongeveer 1 euro verkocht. Intekenlijsten voor het 
buffet zijn ook bij de stand te vinden!! Geef u snel op! 
 

Advent/Kerst Sing In 
Zang en muziekavond bij kaarslicht in De Fontein. Thema: 
‘Met een knipoog naar Kerst’. Dub and Friends en de 
Fryslân Brass (Dub de Vries orgel, Ann Robbert sopraan, 
Peter Schoon bariton, Erica Vogel zang en fluit). Aanvang 
19.30 uur. Noteer vast zaterdag 9 december in uw agenda. 
Dit mag u niet missen! 
 

Restaurant Hartig, dineren en ontmoeten. 
Kom ook eens langs in Restaurant Hartig. U/jij bent als 
gast vanaf 18.00 uur van harte welkom op dinsdag- en 
woensdagmiddag waar u een diner wordt aangeboden 
vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen € 
5,00 en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische 
variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel 
moet u/jij zich voor 12.00 uur op de dag dat u wilt mee 
dineren even aanmelden bij Ina Veenstra. Vind je het leuk 
om eens te helpen met koken, te bedienen of te helpen in 
de keuken van Restaurant Hartig, dan ben je van harte 
welkom. Informatie en aanmelden bij Germen L. van IJs 
Taakgroep Evangelisatie/Missionair Werk  
 

Gemeentereis 2018 
Van vrijdag 27 april t/m maandag 7 mei 2018 organiseren 
wij weer een gemeentereis. Deze keer willen we in elf 
dagen het prachtige Melk en Passau bezoeken, de stad 
Wenen en het indrukwekkende Praag. 
 
In januari wordt er een informatieavond gehouden, maar u 
kunt zich nu al vast aanmelden. Een volledig programma 
wordt u dan per mail toegezonden. Reisleiders Germen en 
Saakje van IJs  
Taakgroep Vorming en Toerusting  
 

Bidden voor vervolgde christenen 
Hamida in Kirgizië is al vijftien jaar christen. Sinds haar 
islamitische man afgelopen winter in Mekka is geweest, 
vervolgt hij Hamida. Ze is mentaal gebroken en leeft onder 
zware stress. Christenen in Balonton (Mexico) werden 
vervolgd door hun lokale regering. Zo kwamen ze 
bijvoorbeeld zonder elektriciteit te zitten. Open Doors 
heeft bemiddeld in deze zaak, waardoor de vervolging snel 
tot een einde kwam. Alonso een 43 jarige pastor, is 

gevangengezet en mishandeld vanwege zijn werk in de 
kerk. Hij en zijn kerkleden putten hoop uit de gedachten 
dat andere christenen voor hen bidden. Ondanks de 
discriminatie en het gevaar, houd hun geloof stand. 
Alle reden om te blijven bidden voor onze vervolgde 
broeders en zusters. Ook wordt uw gebed gevraagd voor 
de Baptistengemeente in Texas. Voor de nabestaanden van 
de 26 dodelijke slachtoffers, de gewonden en de gemeente 
en haar voorgangers. Meer informatie op 
www.opendoors.nl 
Taakgroep Gebed  
 

Gebedsagenda 
“Onze gebeden en Gods genade zijn als twee emmers in 
een put; als de ene naar boven komt, daalt de andere”. 
14 november: van 9.30-11.00 uur, bij Pytsje Dijkstra 
20 november: 9.45 uur, Wonen to Women, Saakje van IJs,  
Kom ook eens meebidden, van harte welkom. 
Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein 
17 november: Sirkelslag KIDS 
25 november: stamppotbuffet in De Fontein 
10 december: Kinderdienst met Deksels! Theater 
16 december: Kerststukjes maken 
18 december: Kerstmiddag ouderen 
25 januari: Informatieavond gemeentereis Wenen/Praag 
11 februari: Sing In 
8,15 en 22 maart: Cursus ‘Kom Heilige Geest’ 
24 maart 2018: Rommelmarkt/Bazaar 
April/mei 2018: Gemeentereis Passau, Wenen, Praag 
 

Kerkdiensten 
Zondag 19 november, 9.30 uur, Heilig Avondmaal 
(lopend), ds. J.G. Kemperman. De tweede collecte is voor 
het Missionair werk in eigen gemeente. Aan ‘het delen van 
het Evangelie met mensen die daar niet van weten of 
ervan vervreemd zijn’ kan op verschillende manieren 
invulling worden gegeven. Stadsbreed is de missionaire 
commissie Kerk in de Stad actief. In onze wijk zijn er onder 
andere contacten met het wijkpanel, Palet, Restaurant 
Hartig en de Groene Apotheek en worden Sing Ins 
georganiseerd. 
 
 Vanwege privacyoverwegingen bevat deze 

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

http://www.opendoors.nl/

