Welkom in de dienst van De Fontein!
Maandag 1 januari 2018. Nieuwjaarsmorgen
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken
van dienst is Menno Sijtsma. Er is één collecte voor de diaconie. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 885: 1 en 2 (LB) ‘Groot is uw trouw, o
Heer’
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 34: 1 ‘Ik loof de Heer altijd’
Votum en groet
Zingen: Psalm 34: 2 ‘k Heb naar de Heer gevraagd’
Gebed bij opening van de Schrift
Schriftlezing: Psalm 34: 1-11 (NBV)
Zingen: Psalm 34: 3 en 4 (LB) ‘Een arme riep in
nood’
Schriftlezing: Psalm 34: 12-23 (NBV)
Zingen: Psalm 34: 5, 7 en 9 (LB) ‘Kom kinderen,
hoor mij aan’
Verkondiging
Zingen: Lied 511: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (LB) ‘Door
goede machten trouw en stil omgeven’
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze
Vader
Inzameling van onze gaven
Zingen: Lied 90a: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (LB) ‘O God, die
droeg ons voorgeslacht’
Zegen, gevolgd door 3x Amen

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’.
Bijbelkring ds. Hans Kemperman
Data van de Bijbelkring in 2018: 10 en 31 januari,
21 februari, 14 maart en 4 april.
Ds. Hans Kemperman
Gebedskalender en Open Doors Magazine
De nieuwe uitgave van de gebedskalender voor de
maanden december t/m februari is weer uitgekomen.
Ook een nieuwe uitgave van het Open Doors
magazine met veel achtergrond informatie over de
vervolgde kerk is beschikbaar. Exemplaren hiervan
liggen op de lectuurtafel in de hal van de kerk die u
mee kunt nemen.
Bidden voor vervolgde christenen
Andin (15) en Sahabi (13) in de Filipijnen
gebruikten op jonge leeftijd drugs. Bij een
christelijke bijeenkomst in hun dorp werd wekelijks
voedsel uitgedeeld. De jongens gingen erheen
vanwege het eten, maar leerden steeds meer over
de Here God. Zij kwamen tot geloof en stopten met
hun drugsgebruik. Andin en Sahabi worden nu door
de islamitische leeftijdsgenoten gepest, noemen de
jongens ‘vieze verraders’ en lachen hen uit. Toch
gaan Andin en Sahabi nog steeds naar de kerk en
vertellen hun klasgenoten over de Here Jezus. Ook
Jen-Jen wordt op school gepest omdat ze christen
is. “Toch haat ik mijn lerares en klasgenoten niet,
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maar bid dat God hen zegent.” Blijf bidden voor
onze vervolgde broeders en zusters. Meer
informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl
Taakgroep Gebed
Gebedsagenda
“Laten we dus zonder schroom naderen tot de
troon van de Genadige, waar we telkens als we
hulp nodig hebben barmhartigheid en genade
vinden.” (Hebr. 4:16)
9 januari: 9.30 uur, gebedskring, familie Tromp;
15 januari: 9.30 uur, gebedsochtend Women to
Women, Saakje van IJs;
Week van Gebed van 21-28 januari 2018. Kom ook
eens meebidden, van harte welkom.
Mocht u/jij gebedspunten willen doorgeven waar
we in de gebedsgroepen voor kunnen bidden, dan
horen we dat graag.
Leden Taakgroep Gebed: Ds. Alfons van Vliet, E:
dsalfonsvanvliet@defontein058.nl; Pytsje Dijkstra,
Germen L. van IJs, E: germenvanijs@upcmail.nl.

Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
25 januari: Informatieavond gemeentereis
Wenen/Praag
27 januari: Week van Gebed
4 februari: Gemeentebijeenkomst na de kerkdienst
11 februari: Sing In
12 maart: Ouderenmiddag
13 maart: Over rouwverwerking, thema ‘Als het leven
pijn doet’
8, 15 en 22 maart: Cursus ‘Kom Heilige Geest’
24 maart: Rommelmarkt/Bazaar
27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten
Zondag 7 januari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De
tweede collecte is voor de Wijkkas.

Ga met God en Hij zal met je zijn
Alle dagen in het nieuwe jaar
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