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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 22 juli 2018 

 
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van 
dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Jeugdwerk in de PGL  
en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 971: 1, 2 en 3 (LB) Zing een nieuw lied 
voor God de Here 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (LB) Heer, die mij ziet zoals 
ik ben 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 139: 14 (LB) Doorgrond, o God, mijn 
hart 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 885: 1 en 2 (LB) Groot is uw trouw, o 
Heer 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen kinderlied: Juich, doe mee allemaal (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Filemon 1-14 (NBV) 
Zingen: Lied 315: 1 en 2 (LB) Heb dank, o God van alle 
leven 
Schriftlezing: Filemon 15-25 (NBV) 
Zingen: Lied 313: 1 (LB) Een rijke schat van wijsheid 
Verkondiging 
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 en 4 (LB) O grote God die 
liefde zijt 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 675: 1 en 2 (LB) Geest van hierboven 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene berichten 
 

 
Formulieren AVG 
U kreeg vorige week bij binnenkomst van de kerk 
het AVG-formulier uitgereikt met de bedoeling  
dit zo spoedig mogelijk in te vullen. Hebt u het 
formulier nog niet ingevuld, dan vragen wij u dit 
alsnog zo spoedig mogelijk te doen.  
Het ingevulde formulier kunt u in de hiervoor 
bestemde doos doen die bij de lectuurtafel staat.  
De formulieren liggen op de tafel bij binnenkomst 
van de kerk. 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 van juli 2018 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  

 

 
 
Volgen World Servants groep in Bolivia 
Wilt u deze zomer van 28 juli tot en met 18 
augustus de World Servants groep volgen? 
Laat via 
https://www.worldservants.nl/mailalert/abonnere
n/BO218 uw e-mailadres achter en ontvang een 
mail bij projectnieuws. 
De groep een 'groetje' sturen kan ook. Dit kan via: 
https://www.worldservants.nl/groeten  
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Voor verdere informatie kunt u de pagina 
https://www.worldservants.nl/leef_mee/BO218 
bezoeken. 
 
Nieuws vanuit de kindernevendienst 
De vakantietijd breekt aan en de kinderneven-
dienst stopt vijf zondagen. Op 29 juli is er geen 
kindernevendienst meer tot aan 2 september. Op 
die zondag starten we weer met twee groepen in 
het nieuwe seizoen. 
Op de zondagen dat er geen kindernevendienst 
wordt gegeven, is er een bakje met spullen voor de 
kinderen dat klaar ligt bij de ingang op de tafel 
rechts. De kinderen die er dan zijn, kunnen hieruit 
de verwerking voor die zondag pakken. Er is er een 
verwerking voor de jongste en de oudste groep. 
Per zondag is de verwerking 4 x gekopieerd. Zijn er 
meer kinderen, dan kan  de koster  gevraagd 
worden de verwerking te kopiëren. Op een 
bijgaand blad staat wat je die zondag nog meer 
nodig hebt. Dit is ook te vinden op de tafel bij de 
ingang. De verwerking  met eventueel kleurpot-
loden, schaar en lijm neem je mee de kerk in en leg 
je op de twee tafels, links voor in de kerk.  Hieraan 
kunnen de kinderen  gaan werken tijdens de preek. 
Het moment om daar naar toe te gaan is na het 
zingen van het kinderlied. De predikanten die de 
betreffende  zondagen de dienst leiden, worden 
hiervan op de hoogte gesteld.  
De leiding wenst alle kinderen met hun gezinnen 
een prachtige zomertijd toe. Graag tot ziens weer 
in september. Namens de leiding van de 
kindernevendienst: Irene de Vries 
 
 
 

Kinderoppas 
De zomervakantie staat voor de deur. Tijdens deze 
vakantie periode is er geen kinderoppas. Na de 
vakantie zijn jullie kinderen weer van harte 
welkom!  
Leiding kinderoppas 
 
Gebedsochtend Women to Women 
(Vrouwen bidden voor Vrouwen) 
Bidden voor christenvrouwen in de wereld die om 
hun geloof vervolgd worden, vrouwen die dagelijks 
te maken hebben met onderdrukking en 
mishandeling omdat ze christen zijn. Wij willen 
voor deze vouwen op de bres gaan staan en voor 
hen bidden dat er vrede, recht en gerechtigheid 
mag komen waar onrecht, haat en vervolging hun 
leven beheerst. En dat God hen kracht en moed  
geeft om stand te houden. Dit doen we op 
maandag 23 juli; aanvang 9.30 uur. Van harte 
welkom. 
Taakgroep gebed De Fontein 
 
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 29 juli, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De 
tweede collecte is voor het ZWO-project. 

 
 
 
 


