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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 9 september 2018  

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van 
dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Jop en de collecte 
in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Voor de dienst meezingen: Lied 789 (Opw) met filmpje 
en Lied 362: 1, 3 en 4 (ELB) met orgel 
Welkom en mededelingen          
Stil gebed/ voorbereiding        
Zingen: Ps. 84: 1 en 6 
Bemoediging en begroeting                
Zingen: Lied 351 (ELB) 
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging: 
meezingen met filmpje: Lied 642 (Opw)   
Leefregels 
Gebed 
Lied voor de kinderen: Zo is dat (filmpje) 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Efeziërs 1: 3-23 
Zingen: Gez. 314: 1, 3 en 4 (LvdK)  
Verkondiging           
Moment van gebed en meditatie (we luisteren naar 
Peaceful moment of worship)  
Zingen: Lied 212 (ELB) 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden              
Inzameling van onze gaven 
Zingen: Lied 218 (ELB), 3e couplet gewijzigd in: 

Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
Onze Redder, Middelaar.  
Vader, met ons hart en leven  
Brengen wij U dank en eer.  
't Is Uw Geest die ons doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 

Zegen. Na de zegen: Lied 425 
 

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.  
 
 
 
 
 

Afscheid 
Vorige week zondag heeft een aantal ambtsdragers 
afscheid genomen. Echter, de gemeenteleden zijn niet in 
de gelegenheid gesteld om na afloop van de dienst deze 
ambtsdragers de hand te drukken en hun te bedanken 
voor hun inzet voor De Fontein in de afgelopen periode. 
Hiervoor trek ik het boetekleed aan. Het had niet zo 
gemoeten, maar het is ook niet terug te draaien. Ik kan 
alleen mijn excuses aanbieden voor de manier waarop 
het nu is gegaan. 
Reinouw Jellema 
 

Bedankt 
Hartelijk dank ook namens Pier voor de vele kaarten, 
bloemen, bezoekjes en telefoontjes, die ik tijdens mijn 
ziekte en na mijn rugoperatie van de Fonteingemeente 
mocht ontvangen. Het gaat de goede kant op. Hartelijke 
groeten, Alie Tilma 
 

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 
Inmiddels hebben zich 33 deelnemers aangemeld voor 
deelname aan de cursus Kom Heilige Geest. Een 
prachtige groep waarmee we van start gaan op 
donderdag 27 september. Aanvang 19.45 uur. 
Cursusleider is ds. Marius Koppe. 
Taakgroep Vorming en Toerusting. 
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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. Inmiddels 
hebben 22 gemeenteleden zich aangemeld. 
Het programma ziet er als volgt uit:  
Vanaf 13:00 per fiets of auto naar Jorwert;  
14:15 uur Kennismaken;  
14:30 uur Presentatie over Nijkleaster;  
15:15 uur Mini-Kleasterkuier (in of rond de kerk);  
16:00 uur Viering;  
16:30 uur afscheid, waarna terug naar Leeuwarden. 
Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Henk 
Douma 

Voor de tieners (12 tot 20 jaar): Suppen.  
13.45 uur: Verzamelen op de fiets bij 4:14;  
14.30-16.00 uur: Sup Citytour door Leeuwarden;  
16.30-18.00 uur: Partypizza in 4:14. Mocht het slecht 
weer worden dan hebben we een alternatief 
programma! Opgave via mail tot uiterlijk 17 september 
bij Laura van der Meer. 

Programma zondag: Feestelijke dienst met veel muziek; 
Koffie met iets lekkers (op de intekenlijst voor bakkers 
van een cake, koek of taart staan 6 namen. Daar 
kunnen nog wel een paar bij. Graag bericht naar 
henkdouma@hotmail.com of via 06 119 20 888); 
Presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk 
seizoen 2018-2019 zullen plaatsvinden; Gezamenlijke 
lunch. 
 
Open Doors 
De nieuwe uitgave van het Open Doors Magazine en de 
Gebedskalender van augustus t/m oktober is weer 
verschenen en liggen op de lektuurtafel in de hal van de 
kerk om mee te nemen. Hierin vindt u informatie over 
de vervolgde kerk. Wilt u in uw gebed onze vervolgde 
broeders en zusters gedenken?  
Taakgroep Gebed 
 

Women to Women 
Op maandag 17 september is er weer een gebeds-
ochtend van de Women to Women gebedsgroep. Wilt u 
dit ook eens meemaken, kom dan gerust aanschuiven. 
Dit keer komen we samen bij Anneke de Jong, 
Waarlampke 19 Dronrijp. Verzamelen om 9.30 bij 
Saakje van IJs, Franekerstraat 47. 
Taakgroep Gebed 
 
 
 

Sing In 
Op zondag 7 oktober is er in De Fontein weer een Sing In, 
aanvang 19.00 uur. Wegens enorm succes hebben we het 
Multicultureel Gospelkoor All for One weer uitgenodigd. 
Het wordt weer een muzikale topper! Voorganger is Leo 
Blees uit Wouterswoude en organist is Henk Visser. 
Noteer alvast deze datum. Allen van harte uitgenodigd. 
Sing In Commissie 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 
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 16 september, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De 
tweede collecte is voor PKN / Vredeswerk.  
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen 
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.  
In Nederland zien we de polarisatie toenemen.  
De Protestantse Kerk biedt samen met plaatselijke kerken 
praktische hulp of een luisterend oor aan vluchtelingen.  
Daarnaast worden vredesactiviteiten ondersteund in 
oorlogsgebieden en onrecht aan de kaak gesteld. 

http://www.nijkleaster.frl/
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