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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 18 maart 2018. Zesde Lijdenszondag 

 
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Margriet 
Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO project en de collecte in de kindernevendienst is 
voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 

 

Liturgie 
Voor de dienst: Lied 287: 1 t/m 5 (LB) Rond het licht dat leven 
doet 
De ambtsdragers komen binnen  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 17: 1 (LB) Hoor, Heer, Gij God van trouw en 
recht 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 17: 3 (LB) Gij hulp van wie wordt overmand 
Korte inleiding op de dienst 
Zingen: Een korrel graan (Elly & Rikkert) 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: Samen op weg naar Pasen (filmpje) 
Paasproject – zaaien en groeien 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Johannes 12: 20-26 (NBV) 
Zingen: Gezang 351: 1, 2 en 4 (LvdK) Zie ons heden voor U 
treden 
Schriftlezing: Johannes 12: 27-36 (NBV) 
Zingen: Lied 755 (Opwekking = Hemelhoog 486) Laat ons 
Christus zien  
Verkondiging 
Zingen: Lied 657 (Opwekking = Hemelhoog 208) Zie het kruis 
De kinderen komen terug 
Paasprojectlied: In goede aarde (filmpje) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3 (LB) God, schenk ons de kracht 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Bloemengroet en meeleven 
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar Hessel 
Sevenster 
 

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.  
 

Jezus komt in Jeruzalem 
Vandaag staat Marcus 11:1-11 op het rooster, het 
Bijbelgedeelte over Jezus die in Jeruzalem aankomt en daar 
met gejuich wordt ontvangen. De kinderen zijn al vanaf het 
begin van de dienst bezig met het maken van 

Palmpasenstokken en komen aan het eind van de dienst 
binnen. Om over na te denken: waarom zijn de mensen zo blij 
dat Jezus komt? Zien wij zelf ook zo uit naar Pasen? Wat 
zouden wij doen als Jezus in onze stad binnen zou komen? 
 

Palmpasen 
Heeft u nog een Palmpasenstok thuis liggen? Neem deze dan 
mee. Op zondag 25 maart, Palmpasen, kunnen we deze met 
de kinderen weer versieren. Leiding kindernevendienst 
 

Bedankt 
Graag wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en andere gesprekken met betrekking tot mijn 
ziekte. Het doet je goed om op deze wijze de warmte van De 
Fonteingemeente te voelen. Hartelijk dank. Dirkje Numan   
 

INLEVEREN SPAARDOOSJES 40-dagentijdproject  
‘Onvoorwaardelijke liefde’. Iedereen die meedoet met de 
campagne van Kerk in Actie d.m.v. spaardoosjes, kan deze 
doosjes inleveren op Paaszondag (1 april) in de hal van de 
kerk bij Dirk Lof of Hanny Wielenga. Hartelijk dank voor uw 
medewerking aan dit prachtige project. 
 

‘Samen de bijbel lezen’ 
Komende dinsdag is er weer een avond in het kader van 
‘Samen de Bijbel lezen’. We staan stil bij de hoofdstukken 15-
16 van Paulus’ brief aan de Romeinen. Leest u 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 20.00u en eindigen rond half 10. Voelt u of 
voel jij je aangesproken? Doe mee! De andere data voor 
‘reguliere’ avonden dit seizoen: D.V. 17 april , 15 mei en 12 
juni. De ‘verdiepings’ avonden zijn D.V. op  3 april, 1 mei en 
29 mei. Hartelijke groeten, ds. Alfons van Vliet  
 

Rommelmarkt 
Op 24 maart is het zover. De rommelmarkt! U bent welkom 
van 9.30 tot 14.00 te komen sneupen. Bij het draaiend rad 
zijn mooie prijzen te winnen en er is een koffiehoek met 
koffie/ thee/ fris en er worden oliebollen gebakken. Rond 12 
uur is er soep met een broodje. Om 13.00 start de finale 
verkoop. U kunt dan een zak kopen en alles wat er dan in past 
mag u meenemen. Heeft u nog spullen in te brengen kan dat 
op donderdag 22 maart van 18.30-21.00 en vrijdag 23 maart 
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van 10.00-13.00 uur (voor grote meubels is geen plaats). 
Inmiddels hebben vele vrijwilligers zich aangemeld. Daarvoor 
dank! Voor alle vrijwilligers (ook voor cakebakkers en 
koffieploeg) is er een informatiebrief. Deze is af te halen bij 
Stand van World Servants in de hal.  
Gerda Koezema en de jongeren van WS 
 

Themamiddag ‘Als het leven pijn doet’ 
Voor hen die afgelopen dinsdag niet in de gelegenheid waren 
deze middag te bezoeken,  bestaat de mogelijkheid alles wat 
besproken is via www.Kerkomroep.nl alsnog te beluisteren. 
We mogen terugzien op een warme, bemoedigende en 
zalvende middag. Zou u het fijn vinden om de komende tijd in 
een kleine gespreksgroep verder te praten/delen over dit 
onderwerp, meldt u dan aan via E: 
vormingentoerusting@defontein058.nl  
Taakgroep Vorming en Toerusting  
 

Sing In 
Op zondag 8 april is er in de Fontein weer een Sing In. Deze 
keer hebben we de brassband Excelsior uit Ferwerd 
uitgenodigd. Een brassband die zowel nationaal als 
internationaal haar sporen heeft verdiend. Spreekster deze 
avond is Nelleke Berntsen en het thema is ‘Heeft het lijden 
nut?’ Zet deze datum alvast op uw kalender en in uw agenda. 
 
Voedselbankactie 
Van zondag 18 t/m woensdag 21 maart zamelt de diaconie 
weer producten in voor de voedselbank. De bedoeling is dat 
u houdbare producten zoals  koffie, thee, pasta, rijst, soep, 
pastasaus/mix en houdbare melk meebrengt en op de kar 
zet. 
 
Contacten met de Prins Constantijnschool. 
De Taakgroep Evangelisatie heeft enige tijd geleden contact 
gelegd met de Prins Constantijnschool om als school en kerk 
intensievere contacten met elkaar te onderhouden. Wat 
kunnen wij als Fonteingemeente betekenen voor de Prins 
Constantijnschool en andersom. De contacten hebben de 
eerste vruchten al afgeworpen. Op woensdag 28 maart wordt 
er in De Fontein door de Prins Constantijnschool een 
Paasviering gehouden voor de onderbouw met hun ouders, 
waarbij het  Deksel Theater het programma ‘De Maaltijd’ zal 
opvoeren. Ook zal onze gemeente hier een bijdrage in 
leveren. Op 20 maart wordt er door de school een 
sponsorloop georganiseerd ten bate van onze jongeren die dit 
jaar meegaan met World Service. Op 22 april is het Spetter-
feest in De Fontein en wordt de nodige publiciteit en 
uitnodigingen onder andere uitgedeeld in de school voor de 
kinderen en hun ouders. Zo mogen en kunnen we kerkzijn in 
de buurt. 
Taakgroep Evangelisatie  
 

Bidden voor vervolgde christenen in Egypte 
Aanhangers van de Islamitische Staat zijn actief in Egypte en 
plegen aanslagen tegen christenen. Bid dat het geweld tegen 
christenen stopt. In het dorp Kom-El Loufy wonen 
zestienhonderd Koptische christenen. Al vijf jaar lang kunnen 
zijn geen  gebruik maken van hun kerkgebouw als gevolg van 
de vijandige houding van de plaatselijke moslims en onwil van 
de overheid om de nodige vergunning af te geven. Bid dat ze 

weer kunnen samenkomen. Blijf ook bidden voor onze 
vervolgde broeders en zusters. Meer informatie op 
www.opendoors.nl  en www.gzb.nl 
 

Gebedsagenda 
“Laten de woorden van mijn mond en de overdenkingen van 
mijn hart u welgevallen zijn,  Heer, mijn rots, mijn bevrijder”, 
(Psalm 19: 15) 
19 maart: 9.30 uur, Women to Women bij Saakje van IJs.  
20 maart: 9.30 uur bij Hanny Wielenga 
20 maart: 19.15 uur bij fam. Brouwer 
Kom ook eens meebidden, van harte welkom. 
Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein 
24 maart: Rommelmarkt/Bazaar 
22 april: Spetter-feest van 16.00-17.00 uur 
27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag 
8 mei: Thema-avond ‘Schepping of evolutie?’ 
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman 
 

Kerkdiensten 
Zondag 25 maart, 9.30 uur, 7e Lijdenszondag, ds. Alfons van 
Vliet. De tweede collecte is voor Kerk in Actie. Steun voor 
kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. Armoede, ziekte en 
huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda 
zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de 
Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. 
Medewerkers verzorgen relatiecursussen, geven voorlichting 
over hiv/aids en trainen vrouwen in het omgaan met 
conflicten. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een 
actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 
 
 Vanwege privacyoverwegingen bevat deze 
versie van de zondagsbrief geen  
telefoonnummers en e-mailadressen. Ook 
worden pastoralia hier niet op vermeld.  
 

http://www.opendoors.nl/

