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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 8 april 2018 

 
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is 
Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair werk in eigen gemeente en 
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen: Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Dank U voor deze 
nieuwe morgen 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 122: 1, 2, 3 en 4 (ELB = Hemelhoog 169) 
Daar juicht een toon 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Lied 645: 1, 2 en 3 (FLB, melodie Psalm 81) 
Sjong no himelheech 
Votum en groet  
Zingen: Lied 645: 4, 5 en 6 (FLB, melodie Psalm 81) 
Gong fan nacht en dei 
Korte inleiding op de dienst 
Zingen: Lied 163 (ELB = Hemelhoog 258) Zie ik sterren 
aan de hemel staan 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: Zo stevig als wat (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 1-14 (NBV) 
Zingen: Lied 871: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus zal heersen waar 
de zon 
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15-23 (NBV) 
Zingen: Lied 630: 1, 2, 3 en 4 (LB) Sta op! Een morgen 
ongedacht 
Verkondiging 
Muzikaal meditatief moment 
Zingen: Gezang 231: 1 en 2 (LvdK = Hemelhoog 220) Wij 
knielen voor uw zetel neer 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 641: 1, 3 en 4 (LB) Jezus leeft en ik met Hem 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

 
 
 

Bloemengroet en meeleven 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de 
gemeente naar mevrouw J.R. Cath. 
 

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.  
 

Avondmaalsontbijt 
Op zondag 22 april wordt er Heilig Avondmaal gevierd. 
Vanaf half 9 ’s morgens – dus vóór de dienst – is er 
daarom gelegenheid samen te ontbijten. Meedoen? 
Neem dan krentenbollen, broodjes of iets anders 
lekkers mee om van uit te delen. Voor een kopje thee 
wordt gezorgd! Meer informatie bij Ineke Evink. 
 

Sing In 
Vanavond is er in De Fontein een Sing In, aanvang 19.00 
uur, m.m.v. de brassband Excelsior uit Ferwerd. 
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.  
 

Opvang in Armenië 
Armenië is de laatste tijd regelmatig in het nieuws in 
verband met de erkenning van de genocide en de 
problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen 
weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter 
wereld is. In 301 werd het christendom als staatsreligie 
aangenomen. Bijna 95 procent van de inwoners van 
Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De 
term ‘Apostolisch’ werd toegevoegd omdat volgens de 
overlevering het christendom in Armenië gepredikt 
werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus. De 
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armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een 
recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor 
Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in 
Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling 
tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming 
uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden 
geplaatst, is het in Armenië geen uitzondering dat 
kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan 
vanwege de armoede.  
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te 
gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden 
dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na 
schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, 
huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en 
kunnen meedoen met verschillende activiteiten. Aan 
het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen 
ouders. Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden 
van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh 
(Nagorno Karabakh). Eén week in het 
dagopvangcentrum kost € 20,-. U kunt deelnemen aan 
dit project door het overmaken van elk willekeurig 
bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. 
“Armenië”. Meer weten? Kijk op 
www.missionpossible.nl 
 
Gezocht: woonruimte in of nabij Leeuwarden 
Dag, ik wil in september starten met de opleiding 
biotechnologie forensic sciences aan het Van Hall 
Larenstein. Ik woon in Ede, maar ik heb zin om voor 
mijn studie naar Leeuwarden te verhuizen, maar dan 
heb ik wel een adres nodig. Wilt u met mij meedenken 
voor geschikte woonruimte? Ik wil het liefst een kamer 
in een studentenhuis, maar als ik kan starten met een 
kostadres dan ben ik ook geholpen. Ik word in 
december 18. In Leeuwarden kan ik altijd verder zoeken 
naar een kamer. Mijn ouders zijn lid van de Bethelkerk 
in Ede. We vinden het een goed idee om via christenen 
in Leeuwarden een kamer te regelen. Heeft u een idee, 
of weet u wat voor mij, dan hoor ik het graag.  
Met vriendelijke groeten, Christine Sanders. 
 

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. 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
22 april: Spetterfeest van 16.00-17.00 uur 
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 15 april, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De 
tweede collecte is voor het Jeugdwerk in eigen 
gemeente.  
 
 Vanwege privacyoverwegingen bevat deze 

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