Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 20 mei. Eerste Pinksterdag
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is
Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Zending en de collecte
in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Zingen vóór de dienst: Lied 181 (bundel ‘Zingende
gezegend’; mel. Gez. 293 LvdK) en
‘Welkom, welkom, iedereen’ (met filmpje)
Welkom en mededelingen
In stilte bereiden we ons voor op de dienst
Aanvangslied: Gez. 242: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Gez. 250: 5
‘Het wonder van het pinksterfeest’
Zingen: Lied 472 (ELB)
Gebed
Zingen: ‘Wij zullen gaan’
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Zingen: Lied 183: 1, 2 en 3 (Zingende gezegend; mel. Ps.
33 LvdK)
Schriftlezing: Hand. 2: 44-47
Verkondiging (tekst: Hand. 1: 8)
‘Toon mijn liefde’ (filmpje)
Zingen: Lied 213 (ELB)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 382 (ELB)
Zegen

Bloemengroet en meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de
gemeente naar Nelly Schuurmans..

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.

Privacy
Op 25 mei gaat de nieuwe wet op de privacy in. Dat
heeft ook gevolgen voor de kerk. De taakgroep
Communicatie heeft van ieder van u persoonlijke
toestemming nodig om u nog te kunnen vermelden op
de zondagsbrief, in het magazine en op de website. U
krijgt daarvoor binnenkort een formulier dat u kunt
invullen en ondertekenen. Meer informatie volgt in het
magazine van 1 juli.
Kampeerweekend
In het weekend van vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni
is het kampeerweekend van De Fonteingemeente 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
Op vrijdag 25 mei gaan we bij Noordermannen
Leeuwarden nadenken over het thema: 'Zend mij' met
als spreker Rob van der Hoek. Je bent van harte welkom
om daarbij te zijn. Niet om direct als missionaris naar
Afrika gestuurd te worden, maar wel om na te denken
over hoe we het goede nieuws handen en voeten
kunnen geven in ons dagelijks doen en laten. Van elkaar
te leren en elkaar te bemoedigen. Vanaf 19.30 staat de
koffie klaar, de avond begint om 20.00 uur. Van harte
welkom mannen! Locatie: Miedema Hout, Uranusweg 3
(Industrieterrein Hemrik).
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Taakgroep Vorming en Toerusting
Ontmoetingsavond
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
Orgelconcert
'Orgelmeneer' Jelle de Jong organiseert op zondag 27
mei om 16.30 uur in het kader van LF 2018 weer een
concert in het Koepeltheater. Het thema is 'Voor elk
wat wils'. Het is een gevarieerd muzikaal programma
met improvisaties over onder andere Friese en
buitenlandse volksliederen met medewerking van: Jelle
de Jong - orgel, Ronald Postema - vleugel, Sydo van der
Bijl - trompet, Jaap Wagenaar (troubadour) gitaar/zang en Jelle Wagenaar - zang. De entree is vijf
euro. Vriendelijk dank en muzikale groet,
Jelle de Jong
Open Doors magazine
Het Open Doors magazine en de gebedskalender voor
de maanden mei en juni zijn weer beschikbaar. Op de
lectuurtafel in de hal vindt u exemplaren om mee te
nemen.
Nacht van Gebed
Duizenden Christenen in Nederland en Vlaanderen doen
mee. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete
gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde
geloofsgenoten uit diverse landen. Kom en bid ook mee,
op vrijdag/zaterdag 1 en 2 juni in de Stadskerk De

Wijngaard, Mr. P.J. Troelstraweg 147a, van 20.00-6.00
uur.
Taakgroep Gebed
Bidden voor vervolgde christenen in Filipijnen
Vorig jaar omstreeks deze tijd werd de Filipijnse stad
Marawi ingenomen door IS. Kerken en huizen van
christenen werden in brand gestoken en christenen
werden verkracht, mishandeld en zelfs vermoord. Bid
om bescherming en heling van de inwoners als deze
periode pijnlijke herinneringen bij hen oproept. Het
zuiden van de Filipijnen is overwegend islamitisch.
Terroristische groeperingen zijn alom
vertegenwoordigd. Bid dat christenen met rust gelaten
worden en bid dat radicaal islamitische strijders inzien
waarmee ze bezig zijn. Blijf bidden voor onze vervolgde
broeders en zusters. Meer informatie op
www.opendoors.nl en www.gzb.nl
Gebedsagenda
22 mei: 19.15 uur bij Anneke de Jong, Dronrijp
29 mei: 9.30 uur bij Pytsje Dykstra,
Nacht van Gebed vrijdag/zaterdag 1 en 2 juni van 22.00
tot 6.00 uur
Kom ook eens meebidden, van harte welkom.
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
1 juni: Ontmoetingsavond #vrouw58
22 t/m 24 juni kampeerweekend van De Fontein
27 september, 4 en 11 oktober: Cursus Heilige Geest
7 oktober: Sing In
15 december: Advent/Kerst Sing In
24 december: Kerstkuier

Kerkdiensten
Zondag 27 mei, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De
tweede collecte is voor het ZWO-project.
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