Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 13 mei 2018 (Wezenzondag)
Jongerendienst m.m.v. Young Christian Singers
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Margriet
Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerkenwerk in de PGL en de collecte in
de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Geen opgave ontvangen.
Wordt ingevuld door de Young Christian Singers

Bloemengroet en meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de
gemeente naar mevrouw D. Lolkema-Leistra.
Examens
Ook dit jaar hebben we weer examenkandidaten
onder de tieners: Dick Dekker en Annike Yska
zetten de komende weken alles op alles om hun
middelbare school periode af te kunnen sluiten.
Heel veel succes met jullie examen!

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.
Bedankt!!
Mijn vrouw en ik willen ik jullie allemaal heel
hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven
in welke vorm dan ook, (kaartjes, telefoontjes,
bloemen e.d.), t.g.v. mijn operatie. Het is
hartverwarmend!!
Henk en Yckje Bijma

KAMPEERWEEKEND DE FONTEIN

In het weekend van vrijdag 22 juni t/m zondag 24
juni is het kampeerweekend van De Fontein
gemeente dat al voor de zesde keer wordt
gehouden. De eerste mensen hebben zich
ondertussen aangemeld, maar er kunnen nog meer
bij. Er is volop ruimte voor kampeerders, maar ook
daggasten zijn van harte welkom. Ben je geen
kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje
door te brengen op het terrein van de Kleine
Wielen. Verder is het goed om te weten dat er
vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan.
Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur
waarna we aan het eind van de middag de
barbecue aansteken. Aanmelden (kampeerders,
daggasten, bakkers en smulpapen voor het
pannenkoekbakken en BBQ) kan tot zondag 17
juni. Voor meer informatie kun je terecht bij
Willem Dijkstra en/of Peter de Vries. Aarzel dus
niet en geef je op voor het kampeerweekend.

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
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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.
15 mei: 9.30 uur bij fam. Tromp.
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
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
Pinksterzondag 20 mei, 9.30 uur, ds. Alfons van
Vliet. Er is tienerdienst. De tweede collecte is voor
Kerk in Actie / Zending: (Bijbel)onderwijs op
platteland Bangladesh.
De kerk in het district Mymensingh (MCCP)
ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen
om tot bloei te komen, en ondersteunt
gemeenteleden om hun leefomstandigheden te
verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden
onderwijs, vaktrainingen en microkredieten. Ook
worden voorgangers toegerust voor het
kerkenwerk.
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