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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 15 juli 2018. Uitzwaaidienst World Servants 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Impuls. Ouderling van 
dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, 
de tweede is voor Missionair werk PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). 
We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom en mededelingen 
Gebed 
Zingen: Dank u voor deze nieuwe dag 
Pijler Geloof: GoedeMorgengesprek (GMG) 
Zingen: Lied 575 (Opw.) Heer U bent welkom 
Pijler Bouwen 
Zingen: Lied 769 (Opw.) Bouw uw Koninkrijk 
Pijler Cultuur: Kinderprogramma 
Zingen kinderlied: Lees je bijbel bid elke dag 
Pijler Cultuur: Huisbezoek 
Zingen: Lied 767 (Opw.) Familie 
Pijler Persoonlijke ontwikkeling 
Overdenking:  Movement of builders 
Zingen: Ga! (van Martijn Buwalda) 
De kinderen komen terug 
Zegen meegeven aan WS-deelnemers  
We zingen hen toe: De Here zegent jou 
(Kinderopwekking 185) 
Voorbeden en dankgebeden  
Collecte 
Zingen slotlied: Lied 710 (Opw.) Zegen mij 
 

Uitzwaaidienst 
Vandaag is de uitzwaaidienst voor de World 
Servants groep. De groep laat u vandaag zien en 
ervaren hoe een dag op project er uit zou kunnen 
zien. Tijdens de dag(dienst) zullen de 
verschillende pijlers van een World Servants-
project aan bod komen. 

 
 
 
 

Bloemengroet  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de 
gemeente naar Hedzer Hooijenga, die na een 
ingrijpende periode in het MCL, nu voor 
revalidatie verblijft in Lyndensteyn. Adres: Stg. 
Revalidatie Friesland, Locatie Beetsterzwaag, 
Hoofdstaat 3, 9244 CL Beetsterzwaag. 

 
Algemene berichten 
 

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. 
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Formulieren AVG 
U hebt bij binnenkomst van de kerk een 
formulier uitgereikt gekregen. De bedoeling is 
dat u het zo spoedig mogelijk invult en in de doos 
doet die met dat doel in de hal staat. U kunt het 
formulier als (echt)paar invullen maar u dient 
dan beiden te ondertekenen. Hebt u andere 
wensen dan uw partner, vul dan allebei een 
eigen formulier in. Ouders vullen het formulier in 
voor hun kinderen van onder de 18 jaar.  
In het magazine, dat ook vandaag wordt 
uitgereikt, staat op pagina 5 een uitgebreid 
verhaal over het hoe en waarom van het 
formulier en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
Hebt u nog vragen? Schiet dan iemand van de 
taakgroep Communicatie aan of een 
kerkrentmeester. 
Taakgroep Communicatie  
 

 
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, 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. 
 

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 
 
Komende activiteiten in 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 22 juli, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De 
tweede collecte is voor het Jeugdwerk in de 
Protestantse Gemeente Leeuwarden. 
 
 
 
 
 

 
 


