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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 28 januari 2018. Shoaherdenking. Jongerendienst 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Impuls. Ouderling van dienst is Germen van IJs. 
Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN Catechese & Educatie en de 
collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen: Lied 553 (Opw) Hoor ons loflied 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen als bemoediging: Lied 669 (Opw) Adonai 
Groet  
Zingen: Lied 780 (Opw) Verwachten 
Inleiding op de dienst 
Gebed 
Lied met de kinderen: Hij laat je niet in de steek (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Onderdak geven aan het lijden van de wereld (filmpje) 
Zingen: Lied 798 (Opw) Houd vol 
Schriftlezingen: 1 Kor. 12:26-27 en 2 Kor. 1:3-5 
Joh. 16:33 en 2 Tim. 2:3-4 en Efez. 6:13-17 (NBV) 
Zingen: Lied 595 (Opw) Licht van de wereld 
Overdenking 
Zingen: Lied 806 (Opw) Soeverein 
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Zingen: Lied 638 (Opw) Prijs Adonai 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 616 (Opw) Houd mij dicht bij U 
Zegen 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar Ria Oosterbaan. 
 

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,  
 
Beste mensen, 
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele 
attenties, in de vorm van bloemen, kaarten, bezoekjes en 

telefoontjes, gekregen gedurende mijn verblijf in het MCL en 
Revalidatie Noorderbreedte. Ik heb hier veel steun aan 
ondervonden. Samen met mijn kinderen heb ik besloten dat 
zelfstandig wonen niet meer gaat en heb er daarom voor 
gekozen te verhuizen naar ‘De Herbergier’ in Harlingen. Ik 
hoop daar nog een fijne tijd tegemoet te gaan. Ondanks het 
feit dat ik in Harlingen ga wonen, blijf ik aan als lid van de 
Protestante Wijkgemeente De Fontein en zal ik de 
kerkdiensten ‘op afstand’ blijven bijwonen.  
Hartelijke groet, Yt de Groot-Lautenbag 
 

‘Samen de Bijbel lezen’ 
Het vervolg van de ‘reguliere avonden’ voor dit seizoen zijn 
D.V. op 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 12 juni. Op 
20 februari staan we stil bij de hoofdstukken 12 t/m 14 van 
Paulus’ brief aan de Romeinen. Lees ze thuis door, schrijf kort 
op wat je daarin opvalt, wat je niet begrijpt, of waar je iets 
meer over zou willen weten. Op de avond zelf zingen we een 
paar liederen, horen van elkaar wat opgeschreven is, 
bespreken dat kort en ondergetekende vertelt nog wat over 
deze hoofdstukken. We beginnen om 20.00 uur en eindigen 
rond half 10. Voelt u zich of voel jij je aangesproken?  
Doe mee! Iedereen is van harte welkom.  
De ‘verdiepings-avonden’ zijn D.V. op 6 februari, 6 maart, 3 
april, 1 mei en 29 mei. Hartelijke groet, Alfons van Vliet 
 

Gemeentebijeenkomst 
Op zondag 4 februari wordt na de kerkdienst een 
gemeentebijeenkomst gehouden. Eerst is er koffie en thee en 
daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde: de 
begroting 2018 van de wijkkas, een jongerenwerker voor De 
Fontein en het Pastoraat in onze wijkgemeente. U bent van 
harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst! 
R. Jellema-Rottiné, scriba 
 

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. Zoek de orchideeën op 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 



www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

Hoeve vertrekken we naar vestingstadje Elburg, een ommuurd 
centrum van 250 x 350 meter met allerlei 
bezienswaardigheden van eeuwen terug en terrasjes van nu. 
We bezoeken gezamenlijk het Museum Elburg o.l.v. een gids 
en daarna is iedereen vrij om op eigen gelegenheid het stadje 
te verkennen. Het uitstapje wordt afgesloten met een 
meergangen diner in Elburg. Iedereen die interesse heeft is 
welkom en kan zich nu al opgeven bij Wimmie Timmermans, 
tel. (058) 2665710 of bij Maarten Kuitert, tel. (058) 2660924.     
 

Gemeenteleden die hun verjaardag vieren 
Omdat het volgende Fontein magazine nog niet verschenen is, 
vermeld ik hierbij de gemeenteleden en kinderen die in de 
komende week hun verjaardag vieren. Op 1 februari viert 
mevrouw M.H.M. van der Meer-Wolters haar 90e verjaardag. 
Op 2 februari viert mevrouw E. de Vries-Post haar 75e 
verjaardag.  Op 23 januari werd Levi de Vries 9 jaar. Op 30 
januari wordt Thijs Frans van Weelie 4 jaar. Op 31 januari 
wordt René Sije van der Veen  10 jaar. Van harte gefeliciteerd 
met uw/jouw verjaardag. 
Annet Visser, ledenadministratie 
 

Cursus ‘Kom Heilige Geest’ 
De persoon en het werk van de Heilige Geest is in veel 
protestantse kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is 
er een groeiende belangstelling en staan meer mensen ervoor 
open dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het 
midden van de gemeente, en in het leven van de gelovige. 
Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen voor drie 
cursusavonden in De Fontein op de donderdagen 8, 15 en 22 
maart. De cursusleider is ds. Marius Koppe. Kosten 10 euro 
voor drie avonden, inclusief cursusboekje en koffie/thee. 
Opgave vóór 1 maart bij Germen van IJs. 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 

Sing In 
Op zondag 11 februari is er in De Fontein weer een Sing In, 
aanvang 19.00 uur. Thema: ‘Vrede voor Jeruzalem’, m.m.v.  
Ds. Herman F. de Vries uit Dokkum en het Fries 
Mannenensemble. Organist is Guus Wolters. Reserveer alvast 
de datum. Het wordt een avond met veel zang en muziek. 
  
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.  
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 

Programma Week van Gebed Leeuwarden 
Bidden met christenen uit verschillende kerken en gemeentes 
geeft verbinding, saamhorigheid en gezamenlijk gebed vanuit 
eenheid geeft kracht! Zondag 28 januari (vanmiddag) 
afsluiting week van gebed in de Bethelkerk, Huizumerlaan 102, 
aanvang 18.00 uur aansluitend op de middagdienst die in het 
teken staat van Gebed. Taakgroep Gebed  
 
 

Bidden voor vervolgde christenen in Algerije 
Bid voor de kleine Simon, de zoon van een voorganger in 
Algerije. Hij vroeg aan zijn vader: “Papa, waarom gooien 
mensen stenen naar ons?” Het gezin wordt bedreigd en 
bekogeld met stenen. Christelijke kinderen worden regelmatig 
gepest op school. Sommige kinderen worstelen met 
nachtmerries, durven niet alleen te slapen en durven niet naar 
school. Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. 
Meer informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl 
 

Gebedsagenda 
“ Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, 
ben ik in hun midden”. (Matth. 18:20) 
6 februari: 9.30 uur bij Hanny Wielenga,  
20 februari: 9.30 uur bij familie Tromp 
20 februari: 19.15 uur bij familie Brouwer,  
10 maart: Women to Women dag in Veenendaal 
Kom ook eens meebidden, van harte welkom. 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
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 4 februari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De tweede 
collecte is voor KiA/Werelddiaconaat. Visserijslaven in Ghana 
naar huis. Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana 
in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven komen 
voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen 
van het land. Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt 
hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze 
intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun 
familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. 
 
 
 Vanwege privacyoverwegingen bevat deze 
versie van de zondagsbrief geen  
telefoonnummers en e-mailadressen. Ook 
worden pastoralia hier niet op vermeld.  
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