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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 19 augustus 2018 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Arjen Nauta. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken 
van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de tweede is een extra collecte 
voor Noodhulp. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Oefenen voor de dienst: Gezang 10 (LvdK) David 
heeft de reus verslagen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 86: 3 en 5 (LB) Allen die als goden 
blonken 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 86: 6 en 7 (LB) Zie, o God, de trotse 
bende 
Inleiding op deze dienst 
Meezingen met of luisteren naar: Lied 717 (Opw) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Als kinderlied zingen we een lied dat past in deze 
dienst 
Meezingen of luisteren: Lied van Marcel Zimmer: 
Goliath (filmpje) 
Schriftlezing: Numeri 13: 25-28, 33 en Deut. 9: 1-6 
(NBV) 
Zingen: Lied 605: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) De toekomst is 
al gaande  
Schriftlezing: 1 Samuël 17: 1-11, 32-37, 40-51 (NBV) 
Zingen: Gezang 10: 1, 2, 3, 4 en 5 (LvdK) David 
heeft de reus verslagen 
Verkondiging 
Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Zing voor de 
Heer een nieuw gezang 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze 
Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus, ga ons voor 
deze wereld door 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

 
 
 
 

 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Het is weer zover! Na een zomerreces van een 
aantal weken staan de koffieschenkers woensdag 
weer klaar om alle aanwezigen van een lekker 
kopje koffie met wat lekkers te voorzien en is er 
alle gelegenheid voor een praatje en onderling 
contact. Veel gemeenteleden hebben inmiddels de 
weg op woensdagmorgen naar De Fontein 
gevonden. Uiteraard hopen we ook in het nieuwe 
seizoen weer ‘nieuwe gezichten’ te mogen 
begroeten. Vanaf  9.30 uur bent u van harte 
welkom! 
Jeltsje, Annie, Hanneke en Piet 
 
Aftreden ambtsdragers 
In de dienst van 2 september a.s. zal een aantal 
ambtsdragers aftreden. 
Aftredend zijn: Nelleke Berntsen, Steven Doelman, 
Ineke Evink, Klaas en Elizabeth de Graaf, Henny de 
Jong, Ruben Muller en Peter de Vries.  
Gelukkig mogen we ook nieuwe ambtsdragers 
begroeten.  
Bevestigd worden: Romana Bremer, als 
jeugdouderling, Willem Dijkstra als ouderling met 
bijzondere opdracht (voorzitter), Harold de Haan 
als diaken en Eerde de Vries als pastoraal 
ouderling.  
Indien er bezwaren zijn tegen de bevestiging van 
één of meer van bovengenoemde gemeenteleden, 
dan kan dat door dit schriftelijk en met reden 
omkleed aan de scriba door te geven.  
Reinouw Jellema 
 

Fontana Musica 
Op startzondag 23 september wil het 
gelegenheidskoor Fontana Musica ook graag weer 
enkele liederen in de dienst zingen. Sopranen, 
alten, tenoren en bassen worden uitgenodigd voor 
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de repetities waarin we deze liederen gaan 
instuderen. Deze repetities zijn op 5 
woensdagavonden van 19:15 - 20:30 uur in De 
Fontein. 
De data: 22 en 29 augustus en 5, 12 en 19 
september. Ieder, die van koorzingen houdt, is van 
harte welkom. 
 

Nieuws vanuit de kindernevendienst 
Tot aan 2 september is er geen kindernevendienst. 
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 verwerkingen  voor de kinderen, dat klaar ligt 
op een tafel links voorin de kerk. Er is er een 
verwerking voor de jongste en de oudste groep. 
Aan de verwerking  kunnen de kinderen  gaan 
werken tijdens de preek. Het moment om daar 
naar toe te gaan is na het zingen van het 
kinderlied. De leiding wenst alle kinderen met hun 
gezinnen een prachtige zomertijd toe. En graag tot 
ziens weer in september. 
Namens de leiding van de kindernevendienst:  
Irene de Vries 
 
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. 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, 
- koffie met iets lekkers, 
- presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk 
seizoen 2018 - 2019 zullen plaatsvinden, 
- gezamenlijke lunch. 
 
Opgave voor de zaterdagmiddag kan vanaf zondag 
2 september via een intekenlijst in de kerk.  
Aanmelding kan ook nu al via de mail: 
- voor het bezoek aan Nijkleaster in Jorwert: bij 
Henk Douma 
- voor de sportieve activiteit voor de tieners 
(leeftijd 12 tot 20 jaar): bij Laura van der Meer. 

 

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 
17 december: Kerstmiddag ouderen met 
broodmaaltijd 
24 december: Kerstkuier 
28 december: Oudejaarsconference Rob Favier 
 

Kerkdiensten 
Zondag 26 augustus, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor PKN / Missionair werk 
binnenland. 
Steun pioniersplekken en help daarmee het Christelijk 
Spiritueel Centrum in Hilversum, een plek voor zoekers 
naar ontspanning en rust.  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nijkleaster.frl&data=02%7C01%7C%7C9d2cdf68d0ad4f1254ea08d5f78cc44b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636687106315478715&sdata=NnzOiWaRQmexxzi8E3Oz5Wbw0hSBozuZxn6sug5HIVk%3D&reserved=0

