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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 10 december 2017. 2e Advent. Gezinsdienst m.m.v. Impuls 

 

Voorganger is ds. D. Lof uit Leeuwarden. Organist is Henk Visser. 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 PKN/Pastoraat en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

 

Liturgie 
Een groot gedeelte van de dienst wordt verzorgd door 
Deksels Theater. Laat u/je verrassen! 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar familie Vissia, Azaleastraat 79. 
 

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’. 
 

Inleveren kopij zondagsbrief 
Het is fijn dat velen de weg naar de Zondagsbrief weten te 
vinden, maar… het kost elke week weer heel erg veel tijd om 
deze op te maken. Passen en meten, marges verschuiven, 
kleinere letters en stukken flink inkorten of zelfs weglaten. 
Dat draagt niet bij aan een goede leesbaarheid! Daarom de 
volgende regels: Kort en krachtig: maximaal 100, liever 50 
woorden; Meer ruimte nodig? Daar zijn de website, 
Geandewei of het Magazine voor; Berichten worden  
maximaal 2 keer na elkaar geplaatst, tenzij er nog ruimte 
beschikbaar is voor herhaling; De taakgroep besluit of het 
activiteiten plaatst die De Fontein niet zelf organiseert.   
 

Samen de bijbel lezen (zie ook zondagsbrief van 3 dec) 
Komende dinsdag (12 dec) is er een ‘verdiepingsavond’ over 
Romeinen 1 en 2, voor diegenen die samen met elkaar de 
Bijbel willen lezen, waarin we ons zullen verdiepen in iets uit 
de gelezen hoofdstukken en waarin we dus een stuk dieper 
gaan graven. Uiteraard is iedereen welkom.  
De ‘verdiepingsavonden’ zijn op: D.V. 12 dec, 9 jan, 6 feb, 6 
maart, 3 april, 1 mei, 29 mei. De eerstvolgende ‘reguliere 
avond’ is op 27 december, waarin de thuis gelezen 
hoofdstukken 4 t/m 8 van Romeinen aan bod komen.  
Ds. Alfons van Vliet 
 

Kerstmiddag voor ouderen 
We willen u van harte uitnodigen voor onze kerstmiddag op 
18 december. We beginnen om 14.30 uur en de middag wordt 

afgesloten met een broodmaaltijd. De meditatie zal worden 
verzorgd door ds. Hans Kemperman. Het Chr. Gemengd Koor 
Euphonia uit Akkrum o.l.v. Klaske Deinum verleent 
medewerking en de muzikale begeleiding is in handen van 
Arjen Nauta.  
Ook zal er een vrij kerstverhaal worden voorgelezen. Het is 
belangrijk dat u uiterlijk 10 december doorgeeft dat u wilt 
komen. Dat kan via uw bezoekmedewerker maar ook via Jissy 
Lolkema, Hinke Wijngaarden en Jan Zeeders. Wanneer u niet 
voor eigen vervoer kunt zorgen, wilt u dan, vroegtijdig, 
contact opnemen met Tiny Dijkstra, Hinke Wijngaarden of Jan 
Zeeders. We hopen u welkom te mogen heten.  
Taakgroep Ouderen 
 

Geselecteerde boeken 
Drie boeken weer voor u uitgezocht.  
‘Jouw liefde is mijn geluk’, een goede christelijke streekroman 
in drie delen. Een trilogie over de belevenissen van boer 
Mensel Kwant. Hoe een misstap hele grote gevolgen heeft 
voor zijn gezin. Gelukkig komt een jonge vrouw op de hoeve 
die tot grote zegen mocht worden.  
‘Dwarsliggers’ gaat over de kracht en de zegen van mensen 
die staan voor wat ze geloven ook al is dat tegen de stroom 
in. Het is uitgegeven ter ere van de 75e verjaardag van ds. 
Buskes in 1975. Verschillende mensen, zoals ds. Bonhoeffer, 
ds. Berkouwer en dhr. Beyers Naudé hebben een bijdrage aan 
dit boek geleverd. ‘De twee bomen in de hof’, waarin Rick 
Joyner schrijft over het belang van goede keuzes in geloof en 
over de consequenties hiervan. Een boek waarvan je weer 
een stukje kan groeien in geloof. 

 

Kerststukjes & Kerstkaarten 
Op zaterdag 16 december willen we weer kerststukjes maken 
als Kerstgroet van de gemeente aan zieken en ouderen in onze 
gemeente. In de hal van de kerk vindt u intekenlijsten, waarop u 
kunt aangeven mee te willen helpen bij het maken van 
kerststukjes. Het is een mooie gedachte bij de kerststukjes voor 
zieken en ouderen een zelfgemaakte kerstkaart te doen als 
groet van onze gemeente. Op de kar van samen delen staat een 
inzamelingsdoos.  
Margriet Mulder 

 

Kerstkaarten actie World Servants 
De tijd is weer aangebroken: we gaan richting Kerst! Dit 
betekent ook dat u weer druk in de weer bent met het schrijven 
van kerstkaarten. Dit jaar hoeft u geen postzegels te kopen: u 
kunt uw kerstkaarten, bestemd voor bezorging in Leeuwarden, 
namelijk t/m 17 december in de kerk inleveren in de hier voor 
bestemde bak bij de stand. Op maandag 18 en dinsdag 19 
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december zal de World Servants groep uw kaarten dan gaan 
bezorgen in Leeuwarden. Per kerstkaart vragen wij een bedrag 
van € 0,60 in een aparte envelop. We zien graag uw 
kerstkaarten tegemoet! 

 

Ramen lappen 
De eerstvolgende ramenlapdag is zaterdag 7 januari. Mogen wij 
bij u ramen lappen? De inschrijflijst ligt bij de World Servants 
stand. Hier zijn ook sponsorkaarten en flyers te krijgen. Een gift 
overmaken kan ook en kan via het rekeningnummer NL70 RABO 
0303564466 t.n.v. World Servants Nederland onder vermelding 
van BO218, groep De Fontein. 
 

Aankondiging Rommelmarkt/ bazaar 
De datum van de rommelmarkt/ bazaar, mede georganiseerd 
door de World Servants jongeren, staat gepland op 24 maart 
2018. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er zullen op die 
dag meerdere activiteiten plaats vinden, maar daar hoort u te 
zijner tijd meer van. Heeft u nog spullen voor de Rommelmarkt, 
bewaar deze dan voor ons! Heeft u spullen die u graag kwijt wilt 
en op Markplaats verkocht kunnen worden, neem dan contact 
op met Gerda Koezema. Noteer alvast 24 maart in uw agenda! 
Gerda Koezema en de World Servants jongeren 
 
Wilt u mee met het uitstapje van de Bijbelkring? 
De Bijbelkring van ds. Hans Kemperman gaat woensdag 16 mei 
weer op stap. We gaan eerst naar de vernieuwde 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest, ontvangst met koffie en gebak. 
Na bezichtiging en de lunch vertrekken we naar vestingstadje 
Elburg, een ommuurd centrum van 250 x 350 meter met allerlei 
bezienswaardigheden van eeuwen terug en terrasjes van nu.  
Het uitstapje wordt afgesloten met een meergangen diner. 
Iedereen die interesse heeft is welkom en kan zich nu al 
opgeven bij Wimmie Timmermans of bij Maarten Kuitert.  

 
Gemeentereis 2018 
Op donderdag 25 januari is er een informatieavond over de reis 
naar Passau, Wenen en Praag. De reis vindt plaats van vrijdag 27 
april t/m maandag 7 mei 2018.  
U bent van harte welkom op de avond. Aanvang 19.45 uur in De 
Fontein. Reisleiders zijn Germen en Saakje van IJs.  
Taakgroep Vorming en Toerusting  
 

Bedankt 
Namens de taakgroep Evangelisatie/Missionair Werk willen 
wij u hartelijk danken voor uw bijdrage aan het verspreiden 
van 500 boekjes ‘Leven Nu’ . Dat velen de werkelijke 
betekenis van het Kerstfeest voor het eerst of opnieuw als 
een geschenk uit de Hemel mogen ervaren.  
Taalgroep Evangelisatie/ Missionair Werk  
 

Bidden voor vervolgde christenen 
“Het breekt mijn hart om zoveel lijden om me heen te zien”, 
zegt pastor Edward uit Damascus. “We hebben geleerd dat 
vrede komt door een persoonlijke ervaring met Gods 
aanwezigheid”. “Het leven van Habakuk veranderde ook door 
een ervaring met God. Hij kreeg niet op al zijn vragen een 
antwoord, maar God was goed voor hem”. Habakuk eindigt 
met een prachtig lied: 3:17-19. “Toch zal ik juichen voor de 
Heer, jubelen voor de God die mij redt”. Bid dat de christenen 
in Syrië Gods nabijheid ervaren te midden van pijn en het 
lijden. Meer informatie op www.opendoors.nl  

Taakgroep Gebed  
 

Gebedsagenda 
“Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de 
zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat 
in overeenstemming is met zijn wil”, (1 Joh.5:14) 
12 december: van 9.30-11.00 uur, Pytsje Dijkstra, Van  
19 december: 19.15 uur, familie Brouwer.  
Week van Gebed van 21-28 januari 2018. Kom ook eens 
meebidden, van harte welkom. 
Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein 
16 december: Kerststukjes maken 
18 december: Kerstmiddag ouderen 
25 januari: Informatieavond gemeentereis Wenen/Praag 
11 februari: Sing In 
13 maart: Over rouwverwerking, thema ‘Als het leven pijn doet’ 
8, 15 en 22 maart: Cursus ‘Kom Heilige Geest’ 
24 maart 2018: Rommelmarkt/Bazaar 
27 april t/m 7 mei 2018: Gemeentereis Wenen en Praag 
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman 
 

Kerkdiensten 
Zondag 17 december, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman, 3e 
Advent. Er is ook tienerdienst. De tweede collecte is voor 
Expect/Studentenpastoraat. De Stichting Studentenpastoraat 
Leeuwarden is verbonden aan een aantal plaatselijke kerken. 
Expect komt hieruit voort. De Bijbel en het christelijk geloof 
zijn een bron van inspiratie, maar zodanig dat ook degenen 
die niet kerkelijk of gelovig zijn zich als deelnemer thuis zullen 
voelen bij de activiteiten van Expect. 
 
 Vanwege privacyoverwegingen bevat deze 

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

http://www.opendoors.nl/

