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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 3 juni 2018 m.m.v. Fontana Musica 

 
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van  
dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor IKOS en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 

 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 675: 1 en 2 (LB) Geest van hierboven, leer ons 
geloven 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 43: 3 (LB) O Here, God, kom mij bevrijden 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 43: 4 (LB) Dan ga ik op tot uw altaren 
Zingen: Lied 380 (Hh) Jezus vol liefde, U wilt ons leiden 
Koor zingt eerst de canon, dan kort tussenspel orgel, en dan 
ALLEN het lied nog één keer 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: Diep van binnen blij! (filmpje) 
Schriftlezing: Handelingen 8: 26-34 (NBV) 
Zingen: Lied 208: 1 en 4 (Hh = Opw 657) Zie, de dag breekt 
aan 
Schriftlezing: Handelingen 8: 35-40 (NBV) 
Zingen: Lied 273: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Loof God, die zegent al 
wat leeft 
1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen, 5 allen 
Verkondiging 
Zingen: Lied 975: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus roept hier mensen 
samen  
1 koor, 2 koor, 3 allen, 4 allen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Koor zingt: Uw liefde, Heer, is hemelhoog 

Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (LB) Ga met God en Hij zal met 
je zijn 
1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen 

De kinderen komen terug 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Bloemengroet en meeleven 

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

Met betrekking tot de nieuwe Privacywet worden tot 
nader orde in dit onderdeel geen meldingen over 
vreugde of verdriet geplaatst. 
 

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.  
 

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 Fontein 
feliciteren we dit bruidspaar van harte en wensen we 
hen een mooie toekomst toe onder de zegen van God.  

 

Bedankt! 
Ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijksjubileum 
hebben wij vanuit de Fonteingemeente veel felicitaties 
ontvangen. Wij hebben dit zeer gewaardeerd. Onze 
hartelijke dank daarvoor.  
Wim en Matty Roerdink-Winter 
 
Gespreksavond ‘Samen de Bijbel lezen’ 
De gespreksavond van komende dinsdag wordt 
verplaatst naar dinsdag 26 juni. We zullen het dan 
hebben over de laatste twee hoofdstukken van de brief 
van Jacobus. De laatste verdiepingsavond, ook over 
deze twee hoofdstukken, zal zijn op dinsdag 3 juli. 
Iedereen is van harte welkom op deze avonden, ook als 
je nog niet eerder bent geweest. Vanaf 20.00u in één 
van de zalen van De Fontein. 
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Kidsspecial 
Vandaag heeft de kindernevendienst een Kidsspecial en 
start direct om half 10. Het thema is: Durf jij te delen? 

 

Dringend oppas nodig! 
Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? 
Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de 
kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer 
oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens 
meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen 
acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! 
Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke 
Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl 

 

Kampeerweekend 
In het weekend van vrijdag 22 t/m zondag 24 juni  is het 
kampeerweekend van De Fontein 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. 
 

Tienerkamp De Fontein 
Zaterdag 7 en zondag 8 juli is het weer zover. Het jaarlijkse 
tienerkamp van De Fontein. Dit jaar hebben we een 
toplocatie, en wel op het Summercamp in Heino. Een 
reusachtig terrein met een groot sportveld, basketbalveld, 
volleybalveld, zwembad, sporthal, bioscoop, midgetgolf en 
verschillende mogelijkheden voor outdoor activiteiten. De 
kosten voor het kamp zijn € 15,00 per persoon. We 
vertrekken op zaterdag 7 juli om 10:00 vanaf De Fontein 
en zijn zondag rond 15:30 weer terug. Er is een flyer met 
meer informatie, dus ben je geïnteresseerd en heb je de 
flyer nog niet. Laat het even weten! Opgeven is verplicht 
en kan bij Karina van der Wal,  
 

Doppen sparen 
Al enkele jaren zijn gemeenteleden van De Fontein actief 
met het inzamelen van plastic doppen. Het inzamelen 
dient twee doelen: bescherming van het milieu en 
financiële ondersteuning voor geleidehonden van de Kon. 
Ned. Geleidehonden Fonds (KNGF). Bedankt voor uw 
trouwe inzameling en ga zo door! De totale landelijke 
opbrengst eerste kwartaal 2018 is 5.110,- euro. 

 

PETRUS 
Er liggen 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. 

 

Bidden voor vervolgde christenen in Tsjetsjenië en de 
Malediven 
Fatima uit Tsjetsjenië kwam vorig jaar tot geloof tijdens 
ramadan. “Eindelijk verdwenen de angsten die ik al zo 
lang had”, vertelt ze. “Nu bid ik dat mijn ouders de Here 
Jezus leren kennen. Ik weet dat het mogelijk is, ook al zijn 
ze moslims.” Zullen we met haar meebidden? 
De Malediven is een zeer gesloten land. Zo is de Bijbel 
een verboden boek, ook voor toeristen. Alcohol, drugs en 
misbruik zijn helaas veelvoorkomende problemen op 
deze eilandengroep. Bid dat christenen met een 
liefdevolle houding een verschil mogen maken. 
Mark en Mary zijn christen en wonen op de Malediven. 
Ramadan is een goede tijd om met moslims in gesprek te 
gaan over hun overtuiging. Bid voor dit echtpaar dat 
moslims wil vertellen over Gods liefde. Dit is niet zonder 
gevaar. Meer informatie op www.opendoors.nl  en 
www.gzb.nl. 

 

Gebedsagenda 
12 juni: 9.30uur, gebedskring bij familie Tromp 
26 juni: 9.30 uur, gebedskring bij familie Tromp 
Kom ook eens meebidden, van harte welkom. 
 

Komende activiteiten in De Fontein  
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 10 juni, Heilig Avondmaal (lopend), ds. Alfons van 
Vliet, m.m.v. Impuls. De Avondmaalscollecte is voor Ronald 
McDonald Huis. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 
Werelddiaconaat: Bijenhouden biedt jongeren een 
toekomst. Vredescentrum Barbara Ford in Guatemala biedt 
jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een 
opleiding textiel bedrukken. Ook leert de organisatie 
jongeren op te komen voor hun rechten. Zo krijgen zij een 
unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun 
levensomstandigheden structureel te verbeteren. 

http://www.opendoors.nl/

