Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 6 mei 2018

Voorganger is ds. G.J. Heeringa uit Dronten. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Ineke
Evink. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede
is voor Missionair werk en Kerkgroei en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca
(Compassion). Er is ook tienerdienst.
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 100:1,2 en 3
Votum en groet
Zingen: Psalm 100:4
Drempelgebed en genadeverkondiging
Zingen: Lied 103c: 1,3 (Loof de koning)
Leefregel:
Allen (staande)
Ik ben niet wat ik doe,
ik ben niet wat ik heb,
ik ben niet wat de mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind.
Dat is wie ik ben!
Niemand kan me dat afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken.
Ik hoef me niet te haasten.
Ik kan Jezus vertrouwen als Vriend en zijn liefde
met de wereld delen.
Zingen: Lied 833 (2 x Nederlands en 1x Engels)
Gebed, hierna komen de kinderen naar voren
voor de nevendienst
Zingen: Kinderlied
1e Schriftlezing; Psalm 103 NBV door lector
Zingen: ELB 249
2e Schriftlezing: Johannes 21;15-19 , Joh,14:2326 NBV
Zingen: Lied 908:4, 1 (deze volgorde)
Verkondiging
Zingen: Lied 791 (vers 3 ma. en vers 5 vr.,
overige verzen samen)
Kinderen komen terug
Dankgebeden en voorbeden, Onze Vader
Mededelingen
Collecte
Slotlied: ELB 140:1.3
ZEGEN, beantwoord met Lied 416: 1,2

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van
de gemeente naar Klaas de Jong.

Algemene berichten

Jongerendienst
Heb je je wel eens afgevraagd wie er om jou
geeft en voor jou zorgt? Je vrienden, je ouders
of verzorgers, je familie? De term Who cares?
kun je op verschillende manieren uitleggen: wat
kan jou het schelen allemaal. Leef voor jezelf,
heb plezier, doe wat je wilt. Je kunt ‘Who
cares?’ ook uitleggen op een andere manier:
wie zorgt er voor je, wie geeft er om jou. In deze
dienst proberen we een antwoord te vinden op
deze vraag en komen we uit bij Jezus. Hij wil
best een plaats in jouw leven, wil je Hem ook
een plaats in jouw leven geven?
We zijn heel blij dat we ook dit jaar het
Gospelkoor The Young Christian Singers konden
uitnodigen voor de jongerendienst op 13 mei. Zij
verzorgen deze themadienst met (samen)zang,
muziek, beeldmateriaal, schriftlezingen en een
korte meditatie. Komen jullie ook? Neem
vrienden/familie/buren en kennissen mee!
Taakgroep Jeugd en Jongeren
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.
Zieken
In het MCL is opgenomen (afd o, kamer 6,
intensive care): zr Reinie Smeding.
Fontana Musica
Fontana Musica wil zich dit seizoen graag nog
eenmaal laten horen en wel in de (gewone)
dienst van 3 juni. Er zijn vier repetities gepland:
op de woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei,
steeds van 19:00 – 20:15 uur in De Fontein. Een
ieder is welkom, waarbij verwacht wordt dat
men in ieder geval drie van de vier repetities
bijwoont. Mensen die eerder meegezongen
hebben, worden verzocht de muziek(-map) van
thuis mee te nemen.
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Uitnodiging
Op 14 mei is er een spelletjesmiddag voor
ouderen in De Fontein. Ds. J.G. Kemperman
verzorgt de meditatie. De middag wordt verder
ingevuld met Bingo, Sjoelen, Dammen,
Rummikub, Triominos en natuurlijk is er
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
We beginnen om 14.30 uur en besluiten de
middag met een broodmaaltijd. Er is een
collecte voor de gemaakte kosten. We willen
graag uiterlijk 7 mei weten op hoeveel personen
we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij uw
bezoekdame, of bij bij Jissy Lolkema, Hinke
Wijngaarden of Jan Zeeders. Hebt u geen eigen
vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny
Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het
beste doorgeven dat u om 18.30 uur opgehaald
wilt worden.
Taakgroep Ouderen
Thema-avond Schepping of Evolutie?
De taakgroep Vorming en Toerusting houdt op
dinsdagavond 8 mei in De Fontein een themaavond ‘Schepping of Evolutie?’ Aanvang 19.45
uur. Spreker op deze avond is Stef Heerema,
bestuurssecretaris van het Logos Instituut. Hij
verdedigt de stelling dat de fossielen ontstaan
zijn tijdens de zondvloed, die zo’n 4500 jaar
geleden plaatsvond. Deze en aanverwante zaken
zullen aan de orde komen op deze avond.
Toegang vrij (er wordt een collecte gehouden).
Taakgroep Vorming en Toerusting
Noordermannen
Eens per vier à vijf weken komen we bij elkaar
voor een Karakteravond. Veel lol, lekker lachen,
goede gesprekken, verdieping van je geloof en
vriendschappen. Als Noordenmannen helpen we
elkaar het verschil te maken tijdens de
karakteravonden. GASTEN: als je nog geen
Noorderman bent maar wel eens een avond wil
bijwonen, dan ontvang je hierbij de uitnodiging.
Vrijdag 25 mei: spreker Rob v.d. Hoek; vrijdag 8
juni: Vrije invulling. Vanaf 19.30 uur staat de
koffie klaar, de avonden beginnen om 20.00 uur.

Locatie: Miedema Hout, Uranusweg 3 (
Industrieterrein Hemrik) Leeuwarden.
Ont-moetingsavond
Op vrijdag 1 juni houdt #vrouw058 een Ontmoetingsavond in De Fontein, van 19.30 tot
22.00 uur. Een gezellig uitje met een geestelijk
tintje om alleen of met vriendinnen daar naar
toe te gaan. Een opbouwende avond met tijd om
even op te laden, te ontspannen en bemoedigd
te worden. Het thema van de avond is ‘Op reis’.
Aanmelden via de website Geloven058.nl
/Vrouwen058
Taakgroep Evangelisatie
Gebedsagenda
14 mei: 9.45 uur, Women to Women bij Saakje
van IJs.
22 mei: 19.15 uur bij Anneke de Jong.
29 mei: 9.30 uur bij Pytsje Dykstra.
Kom ook eens meebidden, van harte welkom.
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein op een rijtje
8 mei: Thema-avond ‘Schepping of evolutie?’
14 mei: Ouderenmiddag met spelletjes en een
broodmaaltijd
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman
1 juni: Ont-moetingsavond #vrouw58
22 t/m 24 juni kampeerweekend van De Fontein
27 september, 4 en 11 oktober: Cursus Heilige
Geest
24 december: Kerstkuier

Kerkdiensten

Hemelvaart 10 mei, 9.30 uur. Ds. A.M. Roest. De
ene collecte is t.b.v. diaconaal werk.
Zondag 13 mei (Wezenzondag), 9.30 uur,
Jongerendienst, m.m.v. Young Christian Singers.
Voorganger ds. Alfons van Vliet. De tweede
collecte is voor Kerkenwerk in de PGL.
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