Welkom in de dienst van De Fontein!
Paaszondag 1 april 2018, m.m.v. Impuls en Fontana Musica
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is
Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor JOP/Paascollecte en de collecte in de
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Algemene berichten

Zingen vóór de dienst: Lied 787 (Opw.) met Impuls en
‘Hallelujah! De grote dag is aangebroken! (mel. Gez.
481) met orgel
Welkom, mededelingen en stil gebed
We begroeten elkaar met de aloude Paasgroet
Aanvangshymne: Lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees!’
Gebed
Het is Feest: ‘Wij vieren feest’ (filmpje)
Zingen met Fontana Musica: Lied 619 (Frysk),
koor 1, 3, 5, allen 2, 4, 6
Fontana Musica zingt: Lied 575 (Opw.)
‘Jezus alleen, ik bouw op Hem’
Filmpje: ‘De steen is weg’
Zingen: Lied 752 (Opw.) en met Fontana Musica:
Lied 354 (Opw.) ‘Glorie aan God’, Laatste couplet en
refrein: allen.
Gebed
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
We lezen het Paasevangelie: Matth. 28: 1-10
Zingen: Lied 680 (Opw.)
Verkondiging
Zingen: Lied 641: 2, 3, 4
De kinderen komen terug
Zingen: Lied 775 (Opw.)
Gebeden
Zingen met Fontana Musica: Lied 633 (LB)
‘De lichtvorst, de ontluisterde’ Koor 1, 2, 4, allen 3 en 5
Inzameling van onze gaven
We zingen ondertussen:
‘Weet je dat de lente komt’ (filmpje)
Slotlied: Lied 132 (ELB) ‘U zij de glorie’
Zegen

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.

Bloemengroet en meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de
gemeente naar Wieke Ouderkerken

Het graf is leeg
In de kindernevendienst staan we stil bij de opstanding
van Jezus. We lezen Marcus 16:1-11, over de vrouwen
die ontdekken dat het graf van Jezus leeg is. Bij de
jongsten richten we ons op de vreugde van Maria uit
Magdala. Zij is de eerste die Jezus ziet nadat Hij is
opgestaan. Bij de oudsten richten we ons op de uitleg
van de jonge man bij het graf: de vrouwen hoeven niet
bang te zijn, want Jezus is opgestaan uit de dood!
Samen de Bijbel lezen
Komende dinsdag is er géén ‘Verdiepingsavond’ in het
kader van Samen de Bijbel lezen. De eerstvolgende
‘Reguliere’ avond is op dinsdag 17 april. We gaan dan
samen het Bijbelboek ‘De brief van Jacobus’ lezen. Wilt
u voor deze avond Jacobus 1 en 2 lezen en opschrijven
wat u opvalt, welke vragen er bij u opkomen, etc.? De
data van de andere ‘Reguliere’ avonden zijn 15 mei en
12 juni. De data van de ‘Verdiepingsavonden’ voor de
rest van dit seizoen zijn D.V. op 1 mei, 29 mei en 26
juni. Iedereen is van harte welkom! Hartelijke groeten,
ds. Alfons van Vliet
Prachtige bijbelhoezen
Er zijn prachtige bijbelhoezen gemaakt als bescherming
voor NBV en BGT bijbels (Bijbel in Gewone Taal). Tijdens
de bazaar zijn de bijbelhoezen aangeboden voor vijf
euro t.b.v. World Servants. Er zijn voor vijf euro nog een
aantal beschikbaar die u kunt vinden op de informatietafel van World Servants. De volledige opbrengst is
bestemd voor onze jongeren die meegaan met World
Servants.
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Nieuws uit de boekenkast
Omdat de cursus over de Heilige Geest is uitgesteld is
‘De Helper’ een mooi boek om te beginnen. In deze
pocket legt Catherine Marshall met eenvoudige
woorden uit wie de Heilige Geest is en wat Hij kan doen
als we God de ruimte willen geven in ons leven.
‘De uitnodiging’ is een heel bijzonder boek. Het is een
roman waarin een vader uitgenodigd wordt om een
bepaalde reis te maken. In die reis vindt hij allerlei
aanwijzingen over zijn verdwenen dochtertje.
Gaandeweg moet hij zijn beeld van wie God is en hoe
God werkt heel erg bijstellen. Uiteindelijk kan hij – net
als Job – alleen maar beamen hoe groot God is.
‘Een God van wonderen’ is het levensverhaal van Ben
Hanegraaff. Hij beschrijft hoe hij twee maal per zondag
naar de kerk ging, maar God toch eigenlijk heel ver weg
was voor hem. Hij kwam in een kleine evangelisatietent
echt tot bekering en daarna laat hij zich door God
gebruiken voor een dienstbaar leven. Met humor
beschrijft hij dit proces van – voor iedere lezer –
leerzame ervaringen.

27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag
8 mei: Thema-avond ‘Schepping of evolutie?’
14 mei: Ouderenmiddag met spelletjes en een
broodmaaltijd
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten
Zondag 8 april, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De
tweede collecte is voor Missionair werk in eigen
gemeente. Stadsbreed is de missionaire commissie Kerk
in de Stad actief. In onze wijk zijn er onder andere
contacten met het wijkpanel, Palet en de Groene
Apotheek en worden Sing Ins georganiseerd.

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

Sing In
Op zondag 8 april is er in De Fontein weer een Sing In,
aanvang 19.00 uur. Deze keer hebben we de brassband
Excelsior uit Ferwerd uitgenodigd. Een brassband die
zowel nationaal als internationaal haar sporen heeft
verdiend. Spreekster is Nelleke Berntsen en het thema
is ‘Heeft het lijden nut?’ Ook dit keer hopen we weer op
een volle kerk. U/jij komt toch ook? Neem familieleden,
vrienden, kennissen of buren mee die anders niet zo
vaak meer in de kerk komen. De Sing In samenkomsten
zijn laagdrempelig met veel muziek en zang.
Bidden voor vervolgde christenen in Tunesië
Journaliste Priscilla Hwang deed onderzoek naar de
situatie van Tunesische christenen. Priscilla: “Velen zijn
vanwege hun geloof niet meer zeker van hun baan,
worden verlaten door familie, vrienden en zelfs
verloofden. Daarnaast zijn ze vaak slachtoffer van
verbale, psychische en lichamelijke mishandeling”. Bid
om kracht en herstel voor gelovigen in Tunesië die dit
ervaren. Wilt u ook bidden voor de Open Doorsmedewerkers in Nederland en wereldwijd. Blijf ook
bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Meer
informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl
Gebedsagenda
3 april: 9.30 uur bij familie Tromp;
17 april: 19.15 uur bij familie Brouwer;
17 april: 9.30 uur bij Pytsje Dijkstra.
Kom ook eens meebidden, van harte welkom.
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
4 april: Bijbelkring ds. Hans Kemperman
22 april: Spetterfeest van 16.00-17.00 uur
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