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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 18 februari 2018. Tweede Lijdenszondag 

 
Voorganger is ds. K. van der Kamp uit Kampen. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van 
dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Noodhulp  en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 

 

Liturgie 
Orgelspel 
Zingen: Lied 112: 1, 2, 4 (ELB) ‘Laat ons het leven van de Heer’ 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Aanvangslied: Psalm 105: 3 ‘God, die aan ons zich 
openbaarde’ 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 263: 1, 4 (ELB) ‘Door de wereld gaat een woord’ 
Schriftlezing: Exodus 20 
Zingen: Psalm 32: 2 ‘Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden’  
Gebed om opening van het Woord 
Kinderen naar voren – veertigdagenproject ‘Zaaien en 
groeien’ 
Zingen: kinderlied ‘Kijk eens om je heen’ 
Schriftlezing: Genesis 11: 10-15 & 11: 24-32 (door lector) 
Zingen: Lied 728: 1, 2 ‘De heiligen, ons voorgegaan’ 
Overdenking 
Zingen: Lied 42: 1, 2 (ELB) ‘Abraham, Abraham’ 
Kinderen terug uit de nevendienst: projectlied ‘In goede 
aarde’ 
Ev. Afkondiging (stilte / lied) 
Gebeden eindigend met gezamenlijk: ‘Onze Vader…’ 
Inzameling van de gaven  
Slotlied: Lied 868: 2, 5 ‘Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn 
liefde uw leven’  
Zegen 
Zingen: Lied 431c ‘Amen’ 
Orgelspel  
 

Afgelast 
Het Avondmaalsontbijt van volgende week gaat door 
omstandigheden NIET DOOR! 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar mevrouw M. Hoeksma. 
 

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.  

 
Zo klein als een mosterdzaadje  
Vandaag gaat het in de kindernevendienst over het voorbeeld 
van het mosterdzaadje, een van de twee voorbeeldverhalen 
die Jezus in Mattheüs 13:31-35 vertelt over Gods nieuwe 
wereld. In de jongste groep richten we ons op het kleine 
zaadje dat tot een grote boom uitgroeit. In de oudste groep 
richten we ons op Jezus die steeds in voorbeelden spreekt. 
Om over door te praten: wat stellen wij ons voor bij Gods 
nieuwe wereld? En wat vinden we ervan dat Jezus vaak in 
voorbeelden of gelijkenissen praat? Vinden we dat mooi, of 
juist moeilijk te begrijpen? 
 

Gewoon Bijbellezen…! 
Komende dinsdag is er weer een avond in het kader van 
‘Samen de Bijbel lezen’. We staan stil bij de hoofdstukken 12-
14 van Paulus’ brief aan de Romeinen. Lees ze thuis door en 
schrijf kort op wat je daarin opvalt, of 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 21.30 uur. Voelt u of voel jij je 
aangesproken? Doe mee! Hartelijke groeten, 
ds. Alfons van Vliet 
 
SPAARDOOSJES: 40dagentijd  
Campagne Kerk in Actie is van 14 februari – 31 maart. Thema 
is: Onvoorwaardelijke Liefde. Overal ter wereld zijn moeders 
die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en 
voor die van anderen. Als moeder wil je maar één ding: een 
veilige plek om op te groeien voor je kind. Moeders geven 
onvoorwaardelijke liefde, maar ook de vaders, verzorgers en 
grootouders in alle delen van de wereld. Door hun inzet 
krijgen kinderen weer nieuwe hoop en kracht! Kerk in Actie 
ondersteunt hen met diverse projecten. Ook dit jaar kunt u 
weer meedoen d.m.v. Spaardoosjes (www.kerkinactie.nl 40 
dagentijd). Uitdelen van de doosjes: 11 februari; inleveren: 
Paaszondag 1 april. Dirk Lof – Hanny Wielenga 

 
Bestelling huispaaskaarsen 2018 
Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen, vandaag of 
volgende week zondag 25 februari. De bestellijst ligt op een 

http://www.kerkinactie.nl/
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tafel in de ontmoetingsruimte. De kaarsen worden besteld 
vóór 27 februari, zodat u de kaars voor Pasen (1-2 april) in 
huis hebt. Contactpersoon:  Hanny Wielenga, tel. 058-
2886782. 
 

Fontana Musica 
Fontana Musica gaat weer oefenen voor de dienst op Eerste 
Paasdag (1 april). Er zijn 5 repetities gepland. op de 
woensdagavonden van 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart. 
Steeds om 19.00  uur, op 14 maart om 20.30 uur na de dienst 
(biddag). Ook mensen die niet eerder hebben meegezongen 
zijn van harte welkom. Het zou heel mooi zijn, als we vooral 
nog wat meer sopranen (hoge vrouwenstemmen) zouden 
mogen verwelkomen. Bij voorbaat dank, Henk Visser 
 

Voedselbank-actie 
Na het leuke resultaat van de vorige actie, willen we vanuit 
de diaconie na biddag (14 maart) starten met de tweede 
inzamelactie voor de voedselbank. U kunt ook in de 
navolgende week als de kerk open is voor andere activiteiten 
nog uw bijdrage in de kar zetten. Dus noteer deze periode 
even in uw agenda: zondag 18 t/m woensdag 21 maart 2017. 
Bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt die u 
op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. 
De volgende producten zijn dan érg welkom: koffie, thee, 
pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. 
 

Themamiddag ‘Als het leven pijn doet’ 
Wat is rouw? Er is geen leven zonder verlies. Verliezen is de 
keerzijde van het gehecht zijn aan mensen. Je kunt rouw de 
achterkant van liefde noemen. Verlies brengt ons leven uit 
evenwicht en het kost tijd om je levensgang na zo’n slag te 
hervinden. Het verlies van een geliefde is bijzonder 
ingrijpend, je wordt overspoeld door emoties en kunt zelfs 
vastlopen in het verwerken van het verlies. De manier van 
omgaan met verlies wordt mede bepaald door 
levenservaring, onze omgeving en de plaats van het geloof in 
God in ons leven. 
Dinsdag 13 maart, 14.30 uur, is er een themabijeenkomst: Als 
het leven pijn doet. Onder leiding van Tonneke Bijker willen 
wij elkaar helpen door rouw en verlies bespreekbaar te 
maken, en elkaar bemoedigen. 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 

Gemeentereis Passau, Wenen en Praag 
Laatste kans, om u nog aan te melden voor deze prachtige 
reis van 27 april t/m 7 mei. Zaterdag 24 februari is de 
sluitingsdatum van opgave. Een volledig reisprogramma is 
beschikbaar. Dus wacht niet te lang, het kan nu nog, en u zal 
er spijt van krijgen!! Informatie en aanmelding: Germen en 
Saakje van IJs. 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 

Cursus ‘Kom Heilige Geest’ 
Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen voor drie 
cursusavonden in De Fontein op de 8, 15 en 22 maart. 
Cursusleider is ds. Marius Koppe. Kosten 10 euro voor drie 
avonden, incl. cursusboekje en koffie/thee. Opgave vóór 1 
maart bij Germen van IJs 
 
 
 
 

Restaurant Hartig in de wijk 
Iedere dinsdag- en woensdagavond vanaf 18.00 uur kunt u 
deelnemen aan een diner, verzorgt door restaurant Hartig. 
Wat is er mooier om als gemeenteleden van De Fontein op 
deze manier contacten te kunnen leggen met de 
wijkbewoners. Locatie: Sint Jozef,  Eestraat 15. Kosten 5,00 
euro per persoon voor het driegangenmenu, incl. koffie/thee. 
Opgave voor 12.30 uur via 06-11860586 of E-mail 
ina@restauranthartig.nl 
Taakgroep Evangelisatie/Missionair werk 
  
Sing In 
Wat was het afgelopen zondag in De Fontein weer een 
prachtige Sing In. De mooie liederen die we met elkaar 
zongen en het prachtige en warme optreden van het Fries 
Mannenensemble. De dienst stond in het teken van ‘Vrede 
voor Jeruzalem’. Ds. Herman F. de Vries spoorde ons aan om 
te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem en vanuit de 
bijbel steeds meer te ontdekken van Gods plan voor 
Jeruzalem. Wilt u de Sing-In diensten financieel ondersteunen 
d.m.v. een gift, dan is dat mogelijk en zeer welkom op 
rekening NL81 FVLB 02271 13195 t.n.v. Sing In De Fontein 
 

Gebedsagenda 
“Nader tot God en Hij zal tot u naderen”, ( Jacobus4:8) 
20  februari: 9.30 uur bij familie Tromp,  
20 februari: 19.15 uur bij familie Brouwer 
6 maart: 9.30 uur bij Pytsje Dijkstra 
10 maart: Women to Women dag in Veenendaal   
Zou u graag meewillen om deze ontroerende maar zeker ook 
inspirerende dag mee te maken, neem dan contact op met 
Saakje van IJs. 
19 maart: 9.30 uur, Gebedsochtend Women to Women bij 
Saakje van IJs. 
Kom ook eens meebidden, van harte welkom. 
Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein 
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 25 februari, 9.30 uur, 3e Lijdenszondag, Heilig 
Avondmaal, ds. J.G. Kemperman. Tienerdienst. De tweede 
collecte is voor KiA/Binnenlands diaconaat. 
Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes. Steeds meer 
mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. In 
2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en 
christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje 
opgezet. Vrijwilligers worden tot opgeleid ‘maatjes’ om 

mensen met schulden te begeleiden en te coachen. 
Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 
6.000 mensen persoonlijk begeleid. 
 
 
  

 

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