Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 5 augustus 2018
Voorganger is ds. A.M. Langhout uit Oldeberkoop. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Peter de
Vries. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de tweede is voor
Stichting Leergeld Leeuwarden. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Psalm 42: 1
Votum en Groet
Zingen: Psalm 42: 2 en 4
Verootmoediging
Zingen: Lied 317: 3 (LB)
God's meedogen
Zingen: Lied 317: 2 (LB)
Zingen het kinderlied voor augustus: Dank U wel
Schriftlezing: Psalm 42
Zingen: Lied 942 (LB)
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 3 en 7
Dankgebed
Inzameling van onze gaven
Zingen: Lied 905: 1 en 4 (LB)
Zegen

Algemene berichten
Volgen World Servants groep in Bolivia
Wilt u van 28 juli tot en met 18 augustus de World
Servants groep volgen? Laat via
https://www.worldservants.nl/mailalert/abonneren
/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
Voor verdere informatie kunt u de pagina
https://www.worldservants.nl/leef_mee/BO218
bezoeken.
Nieuws vanuit de kindernevendienst
De vakantietijd is aangebroken, daarom stopt de
kindernevendienst vijf zondagen tot aan 2
september. Op die zondag starten we weer met twee
groepen in het nieuwe seizoen. Voor de kinderen die
er wel op de zondagen zijn is er een bakje met

spullen, dat klaar ligt bij de ingang op de tafel rechts.
Zij 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. 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 kleurpotloden, 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 is begonnen. Tijdens deze vakantie
periode is er geen kinderoppas. Na de vakantie zijn
jullie kinderen weer van harte welkom!
Leiding kinderoppas
Startweekend
Op zaterdag 22 en zondag 23 september zal het
Startweekend van De Fontein plaatsvinden.
De zaterdagmiddag kent twee onderdelen.
Voor iedereen:
een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster
staat voor stilte, verbinding en bezinning en zoekt
naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.
Voor meer informatie zie www.nijkleaster.frl
Voor de tieners:
een eigen programma met een sportief tintje.
De zondag ziet er als volgt uit:
- feestelijke dienst met veel muziek,
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- koffie met iets lekkers,
- presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk
seizoen 2018 - 2019 zullen plaatsvinden (voor de
kinderen van de basisschool is er dan een leuke
activiteit in 1 van de zaaltjes),
- gezamenlijke lunch.
Opgave voor de zaterdagmiddag kan vanaf zondag
2 september via een intekenlijst in de kerk.
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
9 december: Kerst Spetterfeest
15 december: Advent/Kerst Sing In
24 december: Kerstkuier
28 december: Oudejaarsconference Rob Favier

Kerkdiensten
Zondag 12 augustus, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman.
De tweede collecte is voor Kerk in Actie/Zending.
Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte
kinderen. In Kameroen worden gehandicapte kinderen
vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor
geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen
en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs
en gedragstherapie.
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