Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 16 september 2018
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. 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 PKN/Vredesweek
en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
De ambtsdragers komen binnen
Oefenen: Lied 90 (Hh) Kom tot Mij (= Opw 412)
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 81: 1 (LB) Jubel God ter eer
Votum en groet
Zingen: Psalm 81: 5 en 11 (LB) Onder lasten zwaar
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 305: 1, 2 en 3 (LB) Alle eer en alle glorie
Gebed bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: Zo is dat! (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Mattheüs 11: 28-30 (NBV)
Zingen: Lied 90 (Hh) Kom tot Mij (= Opw 412)
Schriftlezing: Galaten 6: 1-10 (NBV)
Zingen: Lied 365: 1, 2 en 3 (Hh) Welk een vriend is onze
Jezus (= ELB 299)
Verkondiging
Zingen: Lied 210: 1, 2 en 3 (Hh) Zo lief had God de Vader ons
(= Opw 509)
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 868: 2, 3 en 5 (LB) Lof zij de Heer, Hij omringt
met zijn liefde uw leven
Zegen, gevolgd door 3x Amen

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.
Bezorging bloemen
Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat sinds kort de
ouderling van dienst u vraagt wie de bloemengroet wil
bezorgen. Gedurende de afgelopen jaren kon na afloop van
de dienst iemand de ouderling van dienst melden de
bloemen wel bij een (ziek) gemeentelid te willen bezorgen.
Gebleken is dat daar niet altijd op werd gereageerd,
wellicht doordat men vergeten was dat de bloemen

bezorgd moesten worden of dat men ervan uitging dat de
bezorging wel geregeld zou zijn.
In de kerkenraad is dit onderwerp aan de orde geweest en
besloten te kijken of voortaan de hiervoor genoemde
vraagstelling een goede manier is om mee door te gaan.
U kunt er zeker van zijn dat, in geval van nood, de bloemen
bij de juiste persoon terecht zullen komen.
Make Some Noise Kids Liveshow 2018
Zijn jouw kinderen helemaal weg van Make Some Noise?
Dan hebben wij goed nieuws! Op zaterdag 3 november
2018 is er een liveshow van Make Some Noise Kids vol met
dans, muziek en vele liedjes. Ook is er een afterparty met
popcorn en een MSNK fotomuur! De liveshow wordt
gehouden in de Salvator kerk en is om 19:00 uur. Een ticket
kost € 19,50 en een gezinsticket € 73,50 (2 volwassenen en
twee kinderen). Om het extra bijzonder te maken, kan je nu
jouw ticket reserveren voor € 10,- via
kinderneverdienst@defontein058.nl en vullen wij de rest
aan! Reserveren kan tot en met zaterdag 29 september
2018. De leiding KND
Schoenendoosactie
Dit jaar gaat De Fontein weer mee doen aan de
Schoenendoosactie! De informatie hierover volgt in
oktober, maar het is nu alvast goed om te weten, zodat
iedereen schoenendozen kan gaan sparen!
Dus als je straks nieuwe schoenen koopt, of iemand kent
die bijna een schoenendoos bij het oud papier doet, bewaar
de doos! We kunnen hiermee prachtige cadeaus maken
voor kinderen ver weg. Suzanne Yska
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
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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 Henk
Douma. Presentatie van de activiteiten die in het
kerkelijk seizoen 2018-2019 zullen plaatsvinden;
Gezamenlijke lunch.
Cursus Kom Heilige Geest
Inmiddels hebben zich 34 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 V&T
Women to Women
Op maandag 17 september is er weer een gebedsochtend van de Women to Women gebedsgroep. Wilt u
dit ook eens meemaken, schuif dan gerust aan. Dit keer
komen we samen bij Anneke de Jong in Dronrijp.
Verzamelen om 9.30 uur bij Saakje van IJs.
Taakgroep Gebed

Vrouwen ont-moetingsavond.
Op vrijdag 28 september organiseert #vrouwen058 een
ont-moetingsavond in De Fontein (Goudenregenstraat
77). Een gezellig uitje met een geestelijk tintje, om
alleen of met vriendinnen naar toe te gaan. Tijd om
even op te laden, te ontspannen en bemoedigd te
worden. Het thema van deze avond is ‘Op Reis’. De
avond is van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten 5 euro p.p. (via
de collecte). Er bij zijn? Van harte welkom! Aanmelden
kan via: www.geloven058.nl/vrouw058
Uit de boekenkast
Deze keer aandacht voor de serie van ‘de Bazuin’ van
Tim la Haye. Er zijn 6 delen beschikbaar (zelfs een paar
dubbele). In een heel spannend verhaal wordt steeds
een aspect van de eindtijd erin beschreven. Het is
fantasie, maar sommige stukken van het bijbelboek
Openbaring komen dan wel ineens heel dichtbij.
Voor wie van iets rustigers houdt ligt er een prachtige
vertelling van Francine Rivers over Ruth en Naomi. Het
boek heet ‘Ongeschokt’. Meeslepend worden wij
meegenomen in het verhaal van Boaz en zijn liefde voor
Ruth en hoe Naomi zich hierin durft op te stellen in
vertrouwen op God.
Tenslotte een verzameling korte bemoedigende
verhalen bij elkaar gezocht door André F. Troost. Het
boek heet ‘Levenswijs’. Er staan o.a. verhalen in van
moeder Theresa, de grote prediker Spurgeon en
Kierkegaard. Ze zijn heel leesbaar geschreven.
Geloven in Leeuwarden
De najaarsuitgave van de oecumenische activiteitenkrant voor Leeuwarden en omgeving is weer
verschenen. Vanmorgen vindt u een exemplaar om mee
te nemen op de stoelen in de kerk. Ook liggen er
exemplaren op de lectuurtafel in de hal van de Kerk.
Taakgroep Vorming en Toerusting
Gebedsochtend
18 september: 9.30 uur, bij familie Tromp.

Kerkdiensten
Zondag 23 september, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman.
De tweede collecte is voor de Wijkkas.
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