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Er is van alles te doen 

in De Fontein, en voor iedereen. 

Ook komend jaar zijn er cursussen,

kun je je aansluiten bij een Gemeente-

GroeiGroep (ggg) of meedoen met een

bijbelstudiegroep, en kan je kind naar

de kindernevendienst of de oppas. 

In dit foldertje staat een overzicht van

wat er allemaal gebeurt. 

Laat je inspireren, 

doe mee of zet zelf iets nieuws op!
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Bijbelkring
Hans Kemperman houdt eens per drie
weken op woensdagmorgen een bijbel-
kring.  Er is plaats voor ongeveer 12 deel-
nemers. Dit jaar wordt De Openbaring
van Johannes behandeld, aan de hand
van het boekje van Pieter Lalleman,
‘Leeuw en Lam’. 
Eerste keer: 3 oktober. Meer informatie:
dskemperman@defontein058.nl, 
of 058-2123162.

Groothuisbezoeken
De wijkouderling organiseert bij iemand
thuis groothuisbezoeken. Het thema van
van deze bezoeken is ‘Gelijkenissen van
Jezus’. Vraag de wijkouderling of ds. Kem-
perman om informatie!

Ouderenmiddagen
Ze zijn inmiddels wijd en zijd bekend, de
ouderenmiddagen van De Fontein. Vier
keer per jaar worden ze gehouden, in
maart, mei, oktober en december.
De eerstvolgende middag is op 15 okto-
ber om 14.30 uur. Mevrouw De Boer van
de kledinginzameling van het Leger des
Heils is die middag te gast.
De kerstmiddag wordt gehouden op 17
december. Er is dan een liturgie, 
er komt een koor en de middag wordt af-
gesloten met een broodmaaltijd. 
Reinouw Jellema is de spin in het web van
het ouderenwerk. 
Haar e-mailadres:
ouderen@defontein058.nl 
of 058-2138412.

Jongeren
Jongeren kunnen te kust en te keur in De
Fontein: tienerdiensten, A4Y 
(Attention for You), Boys Only/ Girls Only
middagen, jeugdavonden, jongerendien-
sten, tienerkamp, voetbaltoernooi, en als
klap op de vuurpijl een spetterend Gelo-
ven058-gala. En wie zin heeft kan met
een hele club naar de EO-Jongerendag.
jeugdenjongeren@defontein058.nl. 

Kinderen
Elke zondag wordt er in De Fontein voor
twee groepen kindernevendienst gebo-
den. De oudste groep is voor de kinderen
van de basisschool vanaf groep 5 t/m 8.
De jongste groep is voor de kinderen van
de basisschool van groep 1 t/m 4.
De methode die gebruikt wordt, is van
het Nederlands Bijbel Genootschap en
heet ‘Bible Basics’.
De leiding van de jongste groep bestaat
uit Anke, Daphne, Hilda, Hotty en Kirsten.
Caroline, Hanneke, Irene en Irma leiden
de oudste groep. Er is nog een vacature,
dus als je snel bent, kun je nog meedoen. 
Mail dan naar jeugdenjongeren@defon-
tein058.nl 
Maar de kindernevendienst op zondag-
morgen is nog niet alles. Daarnaast is er
ook elk jaar een Kerstproject, een Paas-
project en Kidsspecial. Natuurlijk vieren
we altijd uitgebreid Palmpasen en nemen
we eens per jaar afscheid van groep 8. En
hoe!
Voor meer informatie:
kindernevendienst@defontein058.nl

42148 Flyer Startzondag in De Fontein.qxp_Opmaak 1  21-09-18  15:41  Pagina 2



Cursus
Dit jaar is er een speciale cursus over de
heilige Geest. Hij wordt gegeven door ds.
Marius Koppe in De Fontein.

27 september
Op deze avond spreken we over wie de
Heilige Geest is en wat Hij doet, ook voor
ons vandaag.
4 oktober 
We gaan kijken wat de gemeente in Efeze
leerde over de Heilige Geest, en wat de
kerk daar vandaag van kan leren.
11 oktober 
Geestelijke vernieuwing begint in ons
eigen leven. Hoeveel ruimte is daar voor
God Geest, durven we ons daarvoor open
te stellen? 
Opgeven kan via
vormingentoerusting@defontein058.nl

GemeenteGroeigroep
Een GemeenteGroeiGroep (ggg) is een
kring van mensen die regelmatig bij
elkaar komen om aan Bijbelstudie te
doen en onderling contact te houden. 
De kringen zijn vrij klein, er zijn meestal
niet meer dan tien mensen lid en alles
blijft dus lekker overzichtelijk.  Er zijn er
een aantal, waaronder één speciaal voor
jongeren. Meer weten? 
Mail naar 
vormingentoerusting@defontein058.nl

Gebedsgroep
De gebedsgroep organiseert dit jaar
onder andere gebedsavonden en -och-
tenden, Women to Women, Week van het
Gebed en zal de cursus ‘luisterend bidden’
aanbidden. Voor meer informatie
gebed@defontein058.nl

En wat er allemaal nog meer aan komt:

•     7 oktober Sing In met All for One  
•     15 december Advent-Kerst Sing In
•     24 december Kerstkuier (i.s.m. de kindernevendienst)
•     29 december Rob Favier, Oudejaarsconferance
•     20 t/m 27 januari Week van het Gebed
•     23 maart t/m 29 maart Expositie Passie en Pasen
•     28 juni t/m 30 juni kwampeerweekend op camping De Groene Ster
•     En natuurlijk is er elke woensdagochtend - met uitzondering van de zomer-

maanden - koffiedrinken op woensdagmorgen. Iedereen is welkom!

Volg voor meer informatie ook de zondagsbrieven,
facebook en de website www.defontein058.nl 
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Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 
met één van onderstaande taakgroepen:

Taakgroep Gebed
gebed@defontein058.nl 

Taakgroep Evangelisatie
evangelisatie@defontein058.nl

Taakgroep Communicatie
communicatie@defontein058.nl

Taakgroep Diaconie
diaconie@defontein058.nl

Taakgroep Vorming & Toerusting
vormingentoerusting@defontein058.nl

Taakgroep Ouderen
ouderen@defontein058.nl 

Taakgroep Jeugd & Jongeren
jeugdenjongeren@defontein058.nl 

Taakgroep Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@defontein058.nl 

Taakgroep Pastoraat
pastoraat@defontein058.nl 

Taakgroep Eredienst 
eredienst@defontein058.nl 
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Zondagsbrief: Kijk op www.defontein058.nl/zondagsbrief

Facebook:             @defontein058

Website:                  www.defontein058.nl
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