Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 26 augustus 2018
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. 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 PKN/Missionair werk
Binnenland. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Voor de dienst: Lied 717 (Opw) Stil, mijn ziel, wees
stil (met filmpje)
Welkom en mededelingen
Stil gebed/voorbereiding
Zingen: Gez. 381 (LvdK)
Bemoediging en begroeting
Zingen: Ps. 136: 12 en 13
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging
Zingen: Lied 8 (ELB)
Leefregels
Zingen: Ps. 119: 44, 60 en 63
Gebed om het licht van Gods Geest
Zingen het kinderlied voor augustus: Dank U wel
(filmpje)
Schriftlezing: Prediker 1: 12-13 en 2: 1-3, 10-11, 1720 en 3: 9-14
Zingen: Ps. 145: 1 en 5
Verkondiging
We zingen mee met: Here’s my heart
We belijden ons geloof met: Heer, U bent mijn
leven (filmpje)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Zingen: Lied 166: 1, 2 en 4 (ELB)
Zegen

Algemene berichten
Koffiedrinken
Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur
welkom in De Fontein voor een kopje koffie met
koek en een gezellig samenzijn.
Bedankje
Graag wil ik allen bedanken die mij gedurende de
lange periode van ‘hartzeer’ een steuntje in de rug

gaven door middel van een kaartje, een praatje,
een telefoontje, een mailtje, een schouderklopje
en niet te vergeten het gebed. Sinds de tweede
ingreep tikt het hart weer als een Zwitsers klokje,
rustig en regelmatig. Vanuit dit hart een hartelijke
groet van een dankbare
Maarten Kuitert
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 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. 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.
Onze bibliotheek
Op de boekenkast staat het boek van Arjen Bakker
‘Steken wij af naar dieper water’. Er liggen ook
exemplaren van het blad Eva en van Weet.
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Verder het boekje ‘Geloof, gebed en tieners’, een
verzameling van stukjes over verschillende
manieren om met je tieners en voor je tieners te
bidden.
Daarnaast op de kast het boekje ‘Groeien in
vertrouwen’. Marleen Ramakers schrijft daarin hoe
wij kunnen leren God steeds meer te vertrouwen
met alles in ons leven.
Tenslotte het boekje ‘Bitter water’ van Derek
Prince. Hij schrijft daarin hoe wij kunnen leren om
te groeien juist door de teleurstellingen die God in
ons leven toe laat.
Gezamenlijke lunch tijdens de startzondag
Zondag 23 september wordt u allemaal
uitgenodigd voor een uitgebreide lunch na de
dienst. Het is de startzondag voor het nieuwe
winterseizoen, waarbij een gezamenlijk lunch
een prachtige manier is om als gemeente het
nieuwe seizoen te starten. Zoals u gewend bent
zorgt de organisatie voor soep en drinken en
hopen we van u weer op inbreng van broodjes,
salade, hartige taart, enz. U kunt voor de dienst uw
meegebrachte etenswaren inleveren in zaal vijf.
Organisatie:
Margreet Mollema en Saakje van IJs
Cursus ‘Kom Heilige Geest’
Drie cursusavonden in De Fontein
(Goudenregenstraat 77, Leeuwarden) op
donderdagavond 27 september, 4 en 11 oktober,

aanvang 19.45 uur. Cursusleider: ds. Marius Koppe.
Kosten: 10 euro voor drie avonden, incl.
cursusboekje en koffie. Meld u/je aan voor deze
cursus waarin je persoonlijk het geweldige werk
van de Heilige Geest zal ontdekken, en hoe we
Gods Geest nodig hebben in het gemeente zijn van
Jezus Christus. Informatie over het opgeven en de
kosten is te vinden op onze website.
Taakgroep Vorming en Toerusting
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 2 september, 9.30 uur, ds. J.G.
Kemperman. De tweede collecte is voor het
nieuwe ZWO-project - Uitzending van Henk en
Anne-Marie Spaan naar Rwanda.
(zie voor meer info Geandewei nr. 15, pag. 9)
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