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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 7 januari 2018  

 
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Steven 
Doelman. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de Wijkkas en de collecte in de kindernevendienst is voor 
Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 642 (Opw.) met filmpje en Lied 
161 (ELB) met orgel 
De ambtsdragers komen binnen  
Welkom en mededelingen  
We bereiden ons in stilte voor op de dienst    
Aanvangslied: Ps. 100: 1, 2 en 4   
Bemoediging en Groet            
Zingen Loflied: Lied 412: 1 en 3 (LB) 
Gebed van toewijding            
Zingen: Lied 834 (LB) 
Gebed om het licht van de Heilige Geest   
Zingen: kinderlied (met filmpje) ‘Hij laat je niet in de steek’ 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst   
Schriftlezing (Preek): Romeinen 8: 12-39 
Zingen: Lied 675 (LB)  
Lezing HC zondag 1, vr/antw. 1 
Verkondiging  
Meditatief moment: (filmpje) Lied 697 (Opw.)  
Tijd voor ontmoeting met God  
Zingen: Geloofsbelijdenis (mel. Lied 103c, LB) 
Dankgebed en voorbeden  
Inzameling van onze gaven 
Slotlied: Lied 427 (LvdK): 1, 4, 6 en 7 
Zegen 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar mevrouw R. Epema. 
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’. 
  

Bedankt lieve mensen 
Een dag om nooit te vergeten. Zo denken wij terug aan ons 
50-jarig huwelijksfeest. We waren blij verrast met alle 
felicitaties die wij hebben ontvangen. We kregen ruim 90 
kaarten waaronder veel vanuit De Fontein gemeente. Heel 
hartelijk bedankt daarvoor. 
Piet & Ina Rozenga 
 

Avondmaalsontbijt 
Op zondag 14 januari, 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! Meer informatie bij Ineke Evink. 
 

Samen de Bijbel lezen 
Komende dinsdag, vanaf 20.00u, is er weer een 
verdiepingsavond ‘Samen de Bijbel lezen’. Het gaat over 
enkele kernzaken uit Romeinen 3 t/m 8. Iedereen is van harte 
welkom en neem gerust ook uw/jouw eigen opmerkingen, 
vragen, etc. mee! 
 

Sterker!, Kruis-Kracht-Kroon  
Sterker!, Kruis-Kracht-Kroon is het thema van een 
gezamenlijke avond van de Noordermannen op vrijdag 12 
januari in Donkerbroek. Locatie: Vogelzang tentverhuur, 
Oude Tramweg 4, Donkerbroek. Inloop 19.30 uur, start 20.00 
uur. Mannen wees welkom, dit MOET je eens meemaken! 
Taalgroep Vorming en Toerusting  
 
Gemeentereis 2018 
Heeft u er wel over nagedacht maar u twijfelt nog steeds, of 
nog niet de stap genomen om mee te gaan met onze 
prachtige reis naar Passau, Wenen en Praag? Op donderdag 
25 januari is er een informatieavond over deze reis. 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  
 

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 
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Orchideeën Hoeve in Luttelgeest, ontvangst met koffie en 
gebak. Aansluitend bezoek aan het prachtige tropische 
paradijs of neem een kijkje in de Maleisische tuin, de 
Vlindertuin, de Tropische tuin of de Lorituin. Bijzonder is de 
‘zwevende’ bloementuin waar kleurrijke bloeiers een wolk 
boven uw hoofd vormen. Alle tuinen zijn overdekt en goed 
begaanbaar. Na de lunch in de Hoeve 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.     
 

Boekenkast van De Fontein 
Deze keer hebben we weer enkele boeken voor u uitgezocht. 
Een pocket over Het leven van Augustinus. Hoe hij zoekende 
was naar ‘de waarheid’ en die vond in Christus.  
We hebben er 2 praktisch dezelfde pockets over van 2 
verschillende schrijvers. De boekjes zijn al wat ouder maar 
zeer lezenswaardig.  
Daarnaast nog een paar kleine boekjes van Derek Prince, o.a. 
‘Als je het beste wilt van God’, de tekst spreekt voor zich en 
het gaat er om dat we God niet in de weg staan bij Zijn 
plannen met ons leven. ‘3 x daags’ gaat over de kracht van 
Bijbellezen en haar genezende werking. ‘Bitter water’ gaat 
over hoe God teleurstellingen op onze weg brengt voor onze 
groei. En ‘waar het hart vol van is’, dit bepaald ons bij het 
belang van keuzes in ons denken en doen. Ten slotte nog de 
mooie roman ‘Onuitgesproken’ van Francine Rivers over het 
leven van Batseba.  
 

Vrouwevent 2018  
Op vrijdag 2 februari is er voor de tweede keer een 
interkerkelijk vrouwevent van #Vrouw058 in Leeuwarden. 
Het thema van deze avond is: ‘Thuis bij God’. Het wordt een 
avond met tijd voor ontmoeting, shoppen, een spreekster, 
workshops en nog veel meer. De avond begint om 19.30 uur, 
de zaal gaat open om 19.00 uur.  
Locatie: Uitzichtgemeente, Archipelweg 222. De kosten voor 
de avond zijn 10 euro (betalen kan bij binnenkomst).  
Wel graag vooraf per persoon aanmelden!  
Van harte welkom! Meer informatie en opgave op 
www.geloven058.nl/vrouw058. 
 

Geloven in Leeuwarden 
De nieuwe uitgave van Geloven in Leeuwarden, waarin 
oecumenische activiteiten voor Leeuwarden en omgeving zijn 
opgenomen, is weer uitgekomen. De uitgave ‘Voorjaar 2018’ 
vindt u vanmorgen op de stoelen in de kerk. 
Taakgroep Vorming en Toerusting  
 

Bidden voor vervolgde christenen  
Elke zaterdag komt in Indonesië een kindergroep in een 
flatgebouw bijeen om samen voor God te zingen. Al 
meerdere keren viel de islamitische Nasoem Sulaiman de 
bijeenkomst binnen, omdat hij zich stoorde aan het geluid. 
Bid voor de kinderen die hiervan zijn geschrokken. Op 5 
oktober vroegen we gebed voor Alvaro, die gewond raakte 
tijdens een bomaanslag. Het gaat beter met hem. “Hij is niet 
meer bang voor harde geluiden en vuur”, zegt zijn moeder. De 
wonden op zijn hoofd genezen goed en Alvaro kan zijn vingers 
weer een beetje bewegen. Blijft u ook bidden voor Trinity? 

Haar herstel gaat langzaam. Harum (19) werd door zijn vader 
opgesloten vanwege zijn bekering. Harum wil graag bij zijn 
vader wonen. “Dan kan ik tot zegen voor hem zijn, zodat hij 
ook in Jezus gaat geloven”, zegt hij. Bid dat Harum niet 
toegeeft aan de druk om zich tot de islam te bekeren. Blijf 
bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Meer 
informatie op www.opendoors.nl  en www.gzb.nl. 
Taakgroep Gebed  
 

Gebedsagenda 
“Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, 
wonderlijke dingen bekend maken, dingen je je volkomen 
onbekend zijn” (Jeremia 33:3). 
9 januari: 9.30 uur, gebedskring, familie Tromp, Pollepaed 4, 
Snakkerburen  
15 Januari: 9.30 uur, gebedsochtend Women to Women, 
Saakje van IJs, Franekerstraat 47  
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 De Fontein: Ds. Alfons van Vliet, E: 
dsalfonsvanvliet@defontein058.nl; Pytsje Dijkstra en Germen 
L. van IJs. 
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 14 januari, 9.30 uur, Heilig Avondmaal (lopend), ds. 
J.G. Kemperman. Er is ook tienerdienst. De tweede collecte is 
voor het ZWO-project. De Avondmaalcollecte is bestemd 
voor het Ronald McDonald Huis. 
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