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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 27 mei 2018 

 
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is 
Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO project en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Oefenen: Lied 695 (LB) Heer, raak mij aan met uw adem 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 121: 1 (NPB= nieuwe psalmberijming)  
Ik kijk vanuit het diepe dal 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 121: 2, 3 en 4 (NPB) Hij slaapt niet en Hij 
dommelt niet 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: Wij zullen gaan (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Handelingen 8: 4-13 (NBV) 
Zingen: Lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Heer, raak mij aan 
met uw adem 
Schriftlezing: Handelingen 8: 14-25 (NBV) 
Zingen: Lied 687: 1, 2 en 3 (LB) Wij leven van de wind 
Verkondiging 
Zingen: Lied 686: 1, 2 en 3 (LB) De Geest des Heren heeft 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 150 (Op toonhoogte) Heer, U bent mijn 
leven 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Bloemengroet en meeleven 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de 
gemeente naar mevrouw Dijkstra. 

 
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 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan.  
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. 

 

Huwelijk 
Op vrijdag 8 juni zullen Sjoerd Dijkstra en Laura van der 
Meer in De Fontein de zegen van God ontvangen over 
hun huwelijk. De dienst begint om 15.00 uur. De 
voorganger is ds. Hans Kemperman. Aansluitend zal er – 
van 17.15-19.00 uur – een receptie zijn in De Pleats, 
Schoolstraat 82 te Burgum.  
Namens de Fonteinwijkgemeente feliciteren we dit 
bruidspaar van harte en wensen we hen een mooie 
toekomst toe onder de zegen van God.  
 

Kidsspecial 
Zondag 3 juni is er weer een Kidsspecial. De kinderen 
gaan de hele dienst aan de slag met het thema: Durf jij 
te delen? We spelen het Kinderen en Armoedespel, 
praten door over arm en rijk en wat daarover in de 
Bijbel staat. De jongsten zullen vooral aandacht aan 
Jesca besteden en voor haar iets moois maken omdat zij 
26 juni jarig is. Natuurlijk zamelen we ook geld voor een 
verjaardagscadeau in. Allemaal welkom en neem gerust 
vrienden en vriendinnen mee! 
  
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, 
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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. 
 

Ont-moetingsavond 
Op vrijdag 1 juni houdt #vrouw058 een Ont-
moetingsavond 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  
 
Bidden voor vervolgde christenen in Maleisië 
Bid voor moslims in Maleisië die christen zijn geworden 
en hun geloof geheim houden. “Als ik niet actief 
meedoe aan de ramadan, kan dat leiden tot 
ondervraging. We zouden vanwege ons geloof naar 
religieuze opvoedingscentra gestuurd kunnen worden. 
Hier worden christenen lichamelijk en geestelijk 
mishandeld”, zegt Wayan. “Ik vraag me af hoe ik zou 
reageren op deze vorm van vervolging. Ik ben echt bang 
dat ik Jezus zou verloochenen.” Bid dat christenen als 
Wayan standvastig blijven in hun geloof.  
Bid voor Adam en Eva. Ze volgen een Bijbelstudie om 
meer over de Here God te leren. Ze hopen dat er tijdens 
de ramadan gelegenheid is om hun moslimfamilie en -
vrienden te vertellen over de Here Jezus. (De namen 
zijn om veiligheidsredenen fictief). Blijf bidden voor 
onze vervolgde broeders en zusters, ze hebben ons 
gebed hard nodig. Meer informatie op 
www.opendoors.nl en www.gzb.nl. 
 
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. 

 
PETRUS 
Ook liggen er enkele prachtige exemplaren van het 
magazine PETRUS op de lectuurtafel. Uitgave -2- van de 
Protestantse Kerk Nederland. In het magazine staan 
persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe samen  
kerkzijn mensen troost, steun en zin geeft. Eerlijke 
verhalen over geloof, hoop en liefde. Soms ontroerend, 
soms vol twijfel en gebrek, maar altijd puur en 
menselijk. Belangstellenden mogen een exemplaar 
meenemen. 
 
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 geloofs-
genoten 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  
 

Gebedsagenda 
29 mei:  9.30 uur bij Pytsje Dykstra,   
Nacht van Gebed: vrijdag/zaterdag 1 en 2 juni van 20.00 
tot 6.00 uur 
Kom ook eens meebidden, van harte welkom. 
Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein  
1 juni: Ont-moetingsavond #vrouw58 
3 juni: Kidsspecial kindernevendienst 
22 t/m 24 juni: Kampeerweekend van De Fontein 
27 september, 4 en 11 oktober: Cursus Heilige Geest 
7 oktober: Sing In  
15 oktober: Ouderenmiddag 
15 december: Advent/Kerst Sing In 
24 december: Kerstkuier 
 

Kerkdiensten 
Zondag 3 juni, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. Er is ook 
tienerdienst. De tweede collecte is voor IKOS. IKOS zet 
zich in voor godsdienstige vorming in openbare scholen. 
De wekelijkse lessen zijn voor veel kinderen een eerste 
ontmoeting en kennismaking met godsdienst. Het helpt 
hen op weg de betekenis te leren kennen van Bijbelse 
verhalen en waarden voor hun eigen leven. 
 

Ter bescherming van de privacy bevat deze versie van de zondagsbrief geen  
telefoonnummers en (e-mail)adressen. Ook pastoralia zijn hier niet op 
vermeld.  
 

http://www.gzb.nl/

