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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 14 januari 2018. Heilig Avondmaal (lopend) 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Ineke Evink. Alle diakenen hebben dienst. De 
eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO project, de Avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonald 
Huis en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Oefenen voor de dienst: Lied 379 (LB) 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 84a (LB = Opw. 715) Wat hou ik van uw huis 
(filmpje) 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 84:1 (LB) Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 84:3 (LB) Welzalig die uit uw kracht leeft 
Gebed bij opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: Hij laat je niet in de steek (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Marcus 1:1-13 (BGT) 
We luisteren naar of zingen mee: In de woestijn (filmpje) 
Verkondiging 
We luisteren of zingen mee: Een korrel graan (filmpje) 
De kinderen komen terug 
Avondmaalscollecte, intussen zingen we: 
Zingen: Lied 379:1, 2, 3, 4, 5 en 6 (LB) Breek ons, Heer, het 
brood 
De kaarsen op de avondmaalstafel worden ontstoken 
Inzettingswoorden 
Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed en 
Zingen: Lied 371 (LB) Onze Vader 
Uitnodiging 
Gemeenschap van brood en wijn 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 460: 1, 2 en refrein, 3, 4 en refrein (Hemelhoog) Ik 
zal er zijn 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar Jellie van Dijk,  
 

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 
Een regel uit een bekend oud zondagsschoolliedje luidt: 
“Kinderen van één Vader zijn wij allemaal”. Dit betekent dat 
wij dus broeders en zusters zijn. Als leden van onze 
Fonteingemeente hebben jullie dit meer dan waar gemaakt. 
Mijn vrouw en ik willen jullie dan ook heel hartelijk bedanken 
voor alle blijken van belangstelling in de vorm van een praatje, 
een kaartje, een telefoontje of een bos bloemen, t.g.v. mijn 
knieoperatie. Het was geweldig en is hartverwarmend!!! 
Henk en Yckje Bijma  
 

Geloven in Leeuwarden 
Een nieuw uitgave van Geloven in Leeuwarden, waarin 
oecumenische activiteiten voor Leeuwarden en omgeving zijn 
opgenomen, is weer uitgekomen. De uitgave ‘Voorjaar 2018’  
vindt u op de lectuurtafel in de hal van de kerk. 
Taakgroep 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, die 
plaatsvindt van vrijdag 27 april t/m maandag 7 mei 2018. Er is 
nog ruimte voor deelnemers, dus kom deze avond langs en 
laat u verrassen. U bent van harte welkom. Aanvang 19.45 uur 
in De Fontein. Reisleiders: Germen en Saakje van IJs.  
 

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 
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. Alle tuinen zijn 
overdekt en goed begaanbaar. Na de lunch vertrekken we 
naar vestingstadje Elburg, een ommuurd centrum met allerlei 
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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 Maarten Kuitert, tel. 
(058) 2660924.     
 

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’. Een avond met tijd 
voor ontmoeting, shoppen, een spreekster, workshops en nog 
veel meer. Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. 
Locatie: Uitzichtgemeente, Archipelweg 222. De kosten 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. 
 

Kortingsaanbieding try-out van Marijke Muoi 
U krijgt de gelegenheid om een try-out en/of een 
proefvoorstelling van Marijke Muoi bij te wonen. Deze 
proefvoorstellingen zijn gratis, voor de try-outs twee kaarten 
voor de prijs van één! De voorstelling gaat over Maria Louise 
van Hessen-Kassel, begraven in Leeuwarden en beter bekend 
als Marijke Muoi. Ze bevindt zich in de oproer van 1795, dertig 
jaar na haar dood. Haar graf wordt geplunderd en met haar 
schedel wordt gevoetbald. De opstandelingen willen dat alles 
anders wordt. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het is een 
verhaal waarin de geschiedenis en het heden elkaar raken. Het 
publiek ervaart de gebeurtenissen door de oren en ogen van 
één van de tien ooggetuigen van toen. Omdat publiek een 
belangrijke rol speelt in de voorstelling, wil de regisseur spelen 
met proefpubliek. Proefvoorstellingen zijn op 11, 12, 16, 18 en 
23 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur en zijn gratis bij te 
wonen. Reserveer via  
https://www.harmonie.nl/agenda/proefvoorstelling-under-
de-toer-marijke-muoi/2078). Op 24, 25 en 26 januari zijn de 
try-outs van de complete voorstelling. Voor de try-outs is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, twee kaarten voor de 
prijs van één. Bestellen van deze kaarten via  
https://www.harmonie.nl/agenda/under-de-toer-presenteert-
marijke-muoi-try-out/2026). Bij het afrekenen kortingscode 
TRYOUTKORTING invullen. Namens het team Marijke Muoi, 
Sjoeke-Marije Wallendal (regisseur), Jos Thie (artistiek leider) 
 

Programma Week van Gebed Leeuwarden 
Bidden met christenen uit allemaal verschillende kerken en 
gemeentes geeft verbinding en saamhorigheid, en gezamenlijk 
gebed vanuit die eenheid geeft kracht! De gebedsavonden zijn 
van 20.00 tot 21.00 uur m.u.v. zondag 28 januari 18.00 uur. 
Zondag 21 januari, Elim ‘De Voorhof’, Huizum Dorp 73; 
maandag 22 januari, Opstandingskerk, Achter de Hoven 272; 
dinsdag 23 januari, De Salvator, Archipelweg 133; woensdag 
24 januari, Leger des Heils Wollegaastdam 1; donderdag 25 

januari, Gem. Uitzicht, Archipelweg 222; vrijdag 26 januari, De 
Wijngaard Troelstraweg 147 a; zaterdag 27 januari, De 
Fontein, Goudenregenstraat 77; zondag 28 januari, Bethel 
Huizumerlaan 102 (aanvang 18.00 uur), aansluitend op de 
middagdienst die in het teken staat van Gebed.  
 

Bidden voor vervolgde christenen  
Afgelopen september werd Guchu Ndung'u in Kenia vermoord 
door strijders van al-Shabaab, een islamitische terroristische 
organisatie. Zijn dochter Grace zag dit gebeuren. Bid dat de 
Here God haar troost en nabij is. Steeds vaker worden 
christenen in Kenia vermoord door radicale moslims. Hierdoor 
verliezen kinderen hun vader en soms ook hun moeder. Open 
Doors helpt kinderen als Grace bij het verwerken van trauma's. 
Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Meer 
informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl. 
 

Gebedsagenda 
“Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als 
een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt 
bewogen” (Jakobus 1:6). 
15 Januari: 9.30 uur, gebedsochtend Women to Women, 
Saakje van IJs; 
23 januari: 9.30 uur, gebedskring, Pytsje Dykstra 
21-28 januari: Week van Gebed (zie locaties in overzicht).  
Kom ook eens meebidden, van harte welkom. 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
25 januari: Informatieavond gemeentereis Wenen/Praag 
27 januari: Avond in De Fontein, Week van Gebed 
4 februari: Gemeentebijeenkomst na de kerkdienst 
11 februari: Sing In 
11 maart: Uitgebreide lunch na de dienst 
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 21 januari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De tweede 
collecte is voor PKN/Oecumene. Verschillende kerken, één 
Lichaam 
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en 
migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de 
landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische 
ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor 
kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale 
en regionale interkerkelijke netwerken.  
 

 

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