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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 8 juli 2018 

 
Voorganger is ds. D. Lof. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Ineke Evink. Diaken van dienst is 
Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het Ned. Bijbelgenootschap en 
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 

 
Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen intochtslied: Psalm  93: 1 en 4 
Votum en Groet 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Psalm 31: 17 
Woord van troost 
Woord van bemoediging 
Zingen: Psalm 31: 15 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Zingen kinderlied: Diep van binnen blij (filmpje) 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Deuteronomium 18: 13 – 20 en 
Marcus 1: 21- 28 
Zingen: Lied 906: 7 en 8 (LB) Maak mij recht 
eenvoudig 
Verkondiging 
Zingen: Lied 48: 2 en 8  (LvdK) Geheiligd zij uw 
naam, o Heer 
De kinderen komen terug  
Dienst der gebeden 
Inzameling van onze gaven 
Zingen slotlied: Psalm 90: 1 en 8 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 

 
Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Tot 22 augustus is er geen koffiedrinken. 
 
Bedankt 
Voor ons is elke dag een feest. De slingers moeten 
we echter wel zelf ophangen. Tot onze verrassing 

heeft de "Fonteinfamilie" 27 juni jl. dit voor ons 
gedaan! Wij zijn u allen bijzonder dankbaar voor de 
vele kaarten en attenties. Dit doet een mens goed 
en ons zeker!! 
Wobbe en Bep de Vries 
 
Aankondiging voedselbankactie  
Graag willen we vanuit de diaconie op de valreep 
van de zomervakantie een inzamelactie voor de 
voedselbank organiseren. Dus noteer deze periode 
even in uw agenda: zondag 15 juli tot 20 juli 2018. 
Vrijdag 20 juli 2018 wordt alles rond 10.00 uur 
opgehaald door de voedselbank. Bedoeling is dat u 
weer houdbare producten meebrengt die u op elk 
moment kunt inleveren door het op de kar te 
zetten.  
De volgende producten zijn dan érg welkom: 
koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en 
houdbare melk. 
 

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, Buurtzorg, 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 
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Komende activiteiten in De Fontein  
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 15 juli, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 

Uitzwaaidienst World Servants. De tweede collecte 
is voor Missionair werk in de Protestantse 
Gemeente Leeuwarden. 

 
 
 
 
 
 
 
 


