Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 17 juni 2018
Voorganger is ds. A.M. Langhout uit Oldeberkoop. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw
Jellema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor
KiA/Binnenlandsdiaconaat 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
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 89: 1
Votum en Groet
Zingen: Psalm 89: 6 en 7
Verootmoediging
Zingen: Lied 413: 3
God's meedogen
Zingen: Lied 413: 1
Lied met de kinderen: Diep van binnen blij!
(filmpje)
De kinderen verlaten de dienst
Schriftlezing: Hand 16: 19-34
Zingen: Lied 942
Verkondiging
Zingen: Lied 654: 4 en 5
De kinderen komen terug
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 146A: 5 en 7
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de
gemeente naar familie Noorlander.

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.

Privacywet
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), zo heet de nieuwe wet op de privacy. In die
wet staat dat uw gegevens alleen op bijvoorbeeld
de zondagsbrief en in het magazine mogen staan,
als u daar zelf schriftelijk toestemming voor hebt
gegeven. De taakgroep Communicatie stuurt u
binnenkort een formulier toe waarop u kunt
aangeven waarvoor u wel en geen toestemming
geeft. Die formulieren liggen binnenkort ook in de
kerk. Zo gauw u dat formulier – met uw
handtekening – hebt ingeleverd, kunt u weer
gewoon worden vermeld op de zondagsbrief, in
het magazine (op de lijst van jarigen bijvoorbeeld)
en op de website.
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 bij Peter de Vries.
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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.
Aanbevolen uit de boekenkast.
‘Steken wij af naar dieper water’, geschreven Arjen
Bakker en Jan de Ruiter, staat op de kast. Het gaat
over het gereformeerde leven op Terschelling na
afscheiding uit de Hervormde Kerk. Het is een zeer
lezenswaardig boek met prachtige foto’s, een hele
overzichtelijke indeling en allerlei interessante
details. Een dringend verzoek om het niet langer
dan hooguit twee weken te lenen, want ik denk dat
er veel belangstelling voor is. Het is natuurlijk ook
te koop bij Arjen zelf voor 30 euro. Een mail naar
arjenbakker.nl en het wordt u zonder
verzendkosten toegezonden.
‘Geloof jij ook in Jezus om in de hemel te komen?’
van Henk Rothuizen. Hij behandelt in dit boekje
heel overzichtelijk en leesbaar allerlei ‘hete
hangijzers’, zoals dus bijvoorbeeld onze ideeën
over hemel en hel.
‘John Bunyan’s Christenreis naar de eeuwigheid’.
Dit is een nieuw uitgegeven versie van een heel
oud boekje. Hierin gaat een man op zoek naar het
heil van Christus en op zijn weg komt hij allerlei
figuren tegen die hem hier van af willen houden.
Het vergt heel wat moeite en inspanning om op ‘de
rechte weg’ te blijven.
En er ligt weer een hele stapel nieuwe (of nog niet
eerder uitgeleende ) exemplaren van het tijdschrift
Weet.
Boomspiegels
Rondom ons kerkgebouw hebben we een paar
boomspiegels die we graag weer wat willen
opfleuren voor de zomer.

Heeft u nog wat (vaste) tuinplanten die u wel kunt
missen of een tray viooltjes of iets dergelijks om zo
de boomspiegels weer wat op te frissen. Een fleurig
aanzicht rondom onze kerk en meer groen in de wijk
is het streven van de Groene Apotheker in de wijk
Oldegalileën en Bloemenbuurt. Laten wij als
Fonteingemeente hierbij ook ons steentje
bijdragen. U kunt beplanting inleveren op de
vrijdagochtend in De Fontein tot 9.30 uur of bij Jan
de Vries.
Contacten met de buurt
Al enkele jaren werken we aan meer contact en
samenwerking met de buurt Oldegalileën /
Bloemenbuurt. Onze gezamenlijke visie is
‘Verbinden’. Hoe kunnen we meer contact krijgen
met de buurtbewoners en aandacht besteden aan
bewoners met sociale of materiële problemen. Met
medewerkers vanuit St. Jozef, Palet, Buurzorg, het
Sociale wijkteam, de Groene Apotheek enz. komen
we periodiek bij elkaar om activiteiten te bundelen
en hulp te bieden waar mogelijk. Een prachtig
initiatief om vanuit De Fontein daarin ook een
bijdrage te mogen en kunnen leveren. Periodiek
wordt de wijkkrant Oud Oost uitgegeven waarin
allerlei nieuwtjes en activiteiten zijn opgenomen.
Ook activiteiten die in onze gemeente De Fontein
worden georganiseerd worden hierin opgenomen.
Zo kunnen/mogen we kerk in de wijk zijn!! Een
aantal exemplaren van de wijkkrant, 1ste jaargang
mei 2018, liggen op de lectuurtafel in de hal van de
kerk en mag u meenemen.
Taakgroep Evangelisatie
Komende activiteiten in De Fontein
22 t/m 24 juni: Kampeerweekend van De Fontein
23 september: Startzondag
23 september: Gezamenlijke lunch
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 24 juni, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De
tweede collecte is voor het ZWO project.
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