Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 1 juli 2018
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van
dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor JOP-Landelijk
Jeugdwerk PKN en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst.
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Bloemengroet

Zingen voor de dienst:
Lied 357: 1, 2 en 3 (ELB) en Lied 807 (Opw.) mee
met filmpje
Welkom, mededelingen en stil gebed
Aanvangslied: Ps. 149: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen : Lied 168 (ELB) Dank U… en
Lied 425 (ELB) Dit is de dag
Gebed
‘Overstap’
Zingen: Lied 733 (Opw.) 10.000 redenen met
filmpje
Bijdragen kindernevendienstleiding en kinderen
We zingen de kinderen ons zegenlied toe:
In een land van licht en donker
(mel. Door de nacht van strijd en zorgen)
Overstap naar de tieners
Zingen kinderlied: Diep van binnen blij! (Opw. Kids
266)
Kinderen gaan naar kindernevendienst
De tieners gaan naar tienerdienst
Schriftlezing: Marcus 1: 14-22
Verkondiging
Zingen: Lied 834 (is Gez. 437 LvdK)
De kinderen komen terug
We zingen/luisteren naar (als inleiding op de
gebeden) You raise me up
Gebeden, die we afsluiten met
Abba Vader (ELB, 367: 1 en 2)
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 489: 1, 2, 4 en 5 (ELB)
Zegen, gevolgd door 3x Amen

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

Algemene berichten
Koffiedrinken
Woensdag 4 juli is de laatste keer dat er op
woensdagmorgen koffiedrinken is in De Fontein.
Daarna houden we een aantal weken vakantie
maar op woensdag 22 augustus zijn we weer ‘terug
van weggeweest’ en is iedereen weer van harte
welkom voor een lekker kopje koffie met koek, een
praatje en gezelligheid,
Jeltsje, Annie, Hanneke en Piet.
Overstapdienst
Vandaag stappen Michiel, Frank, Andy, Ellen en Eva
over van de kindernevendienst naar de tieners.
In deze dienst maken ze de overstap en ieder laat
van zich horen, elk op eigen wijze. We laten ons
graag verrassen.
Bedankt
Ter gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijksjubileum, hebben wij vanuit de
Fonteingemeente heel veel felicitaties ontvangen.
Wij hebben dit heel erg gewaardeerd. Onze
hartelijke dank daarvoor.
Henk en Yckje Bijma-Adema.
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Extra collecte
i.v.m. het opknappen Joodse begraafplaats
Afgelopen zondag hebben we kunnen horen over
het opknappen van de Joodse begraafplaats in
Leeuwarden.
Er zal in samenwerking met de Joodse Gemeente
van Leeuwarden, en op verzoek van het NIK
(Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap)
onderhoudswerk verricht worden op deze
begraafplaats, in de laatste week van juli. Waarom
het opknappen van begraafplaatsen? Een
begraafplaats is voor de Joden heel belangrijk want
hier liggen hun wortels. Ook in de Bijbel komen we
het tegen dat de beenderen moesten worden
meegenomen om bij de voorouders begraven te
worden (Jozef in Genesis 50 bijvoorbeeld).
We zijn dankbaar:
* dat wij mogen meewerken aan wat voor de
Joodse Gemeenschap heel dierbaar is.
* dat een aantal kerken en gemeenten in
Leeuwarden dit stukje liefdeswerk steunt met
vrijwilligers en financiën.
* dat er voldoende gastadressen zijn.
* voor de goede samenwerking met de Gemeente
Leeuwarden.
* voor de hulp en gastvrijheid van medisch
laboratorium
De werkzaamheden zullen bestaan uit het
schoonmaken en het rechtop zetten van
scheefgezakte zerken, het lijmen van gebroken
grafstenen en het weer zwart verven van de
letters. Een aantal grafperken en het groen zal
hersteld worden, de poort wordt geschilderd.
Vanmorgen is er een extra collecte voor dit
werk ná de dienst, er zal onder het koffiedrinken
een collectezak rondgegaan. Van harte
aanbevolen!
Voor wie een (extra) gift wil overmaken:
bankrekening NL59 INGB 0000912504 t.n.v.
Stichting Boete en Verzoening, o.v.v. "project
Leeuwarden". Uw gift is aftrekbaar.
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 euro
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 of via WhatsApp.
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.
Taakgroep Evangelisatie
Komende activiteiten in De Fontein
7 en 8 juli: Tienerkamp Heino
15 juli: Uitzwaaidienst World Servants
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 8 juli, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De
tweede collecte is voor het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG brengt de Bijbel
dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs
maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnenen buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en
doorgeven voor volgende generaties, in andere
talen en in nieuwe vormen.
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