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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 30 september 2018. Heilig Avondmaal (lopend) 

 
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Alle diakenen hebben dienst. 
Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project, de 
Avondmaalscollecte is voor Zienn (opvang daklozen) en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca 
(Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst:  
Lied 737 (Opw) met filmpje en  
met het orgel: Lied 246: 1 en 2 (ELB) 
Welkom en mededelingen  
In stilte bereiden we ons voor op de dienst    
Zingen: Ps. 146: 1 en 3 (melodie Lied 37 ELB) 
Bemoediging en groet  
Zingen: Ps. 145: 3  
Gebed  van verootmoediging en toewijding 
Lied met de kinderen: Zo is dat! 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Schriftlezing: Matth. 11: 25-30  
Verkondiging 
We zingen mee met het filmpje: Lied 488 (Opw)  
Viering van de Maaltijd van de Heer 
Zingen: Lied 376: 1 en 2 (ELB) 
Formulier: ‘Avondmaal vieren’ 
Gebed 
We zingen mee met het filmpje: Lied 807 (Opw)    
Gemeenschap van brood en wijn  
Zingen na de maaltijd: Gez. 374: 1 en 2 (ELB) 
Inzameling van de gaven 
De kinderen komen terug  
Dankgebeden en voorbeden 
Zingen: Lied 235 (ELB)  
Zegen 
Aansluitend op de zegen zingen: Lied 425 (LB) 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 
Na een verblijf van vijf weken in MCL en 
Noorderbreedte Revalidatie ben ik woensdag 19 
september weer thuis gekomen. 
Heel erg bedankt voor alle vormen van  medeleven in 
de afgelopen periode. Hartelijke groeten, 
Tom Spoelstra 
 

Drie avonden over ‘Luisterend bidden’ 
Dat God een ‘luisterende’ God is, weten we, we zijn 
daar al van jongs af aan mee opgegroeid. Maar weten 
we ook dat Hij vóór alles een ‘sprékende’ God is?! Die 
op allerlei manieren met ons wil communiceren? Velen 
van ons hebben dat nooit echt geleerd: luisteren naar 
God en Hem horen spreken. We hebben wel geleerd te 
praten tégen God, maar een echt gesprek voeren met 
Hem, nee dat hebben we misschien nooit geleerd… 
Op drie avonden in november (de donderdagen 1, 15 en 
29) gaan we ons met elkaar in dit alles verdiepen. Hóé 
kunnen we steeds beter leren luisteren naar God, waar 
lopen we tegenaan, hóé luisteren we, etc.  
Deze drie avonden zijn aan de ene kant een prachtig 
‘slotakkoord’ op de cursus over de Heilige Geest, die 
dan net afgelopen is. Tegelijk vormen ze ook samen de 
prelude voor de cursus ‘Levend in Christus’ die in 
december/januari weer van start zal gaan.  
Maar de drie avonden zijn ook prima apart te volgen, 
dus zónder met één van beide andere genoemde 
cursussen  mee te doen. 
Wil je meedoen met deze drie avonden, georganiseerd 
door de Taakgroep Gebed, geef je dan uiterlijk 14 
oktober op bij ds. Alfons van Vliet (dat kan persoonlijk; 
via de mail: vanvlietalfons@gmail.com. De kosten van 
deze drie avonden samen bedragen 10 euro per 
persoon en we gaan van start als er minstens 15 
mensen mee doen. U mag ook gerust anderen, buiten 
onze gemeente, hierop attenderen.             
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Bijbelkring 
Op woensdag 3 oktober – van 10.00 tot 11.30 uur – 
begint de Bijbelkring onder leiding van ds. Hans 
Kemperman. Dit jaar werken we aan de hand van het 
boekje van Pieter J. Lalleman, Leeuw en Lam, 
Bijbelstudies over Openbaring. We komen ongeveer een 
keer in de drie weken bij elkaar. De eerstvolgende data 
spreken we af op 3 oktober. U bent van harte welkom. 
Ds. Hans Kemperman 
 
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 foto muur! 
De liveshow wordt gehouden in de Salvatorkerk 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 
 

Uit de boekenkast 
De boekenkast is helemaal opnieuw ingedeeld. We 
hebben geprobeerd het aanbod meer aan te  passen 
aan de behoefte van de Fonteinleden. Het blijkt dat er 
veel vraag is naar christelijke romans. Aan de linkerkant 
hebben we de twee bovenste planken hiervoor 
ingeruimd. Daaronder een plank met spannende 
boeken en boeken (ook spannend) over de eindtijd. Er 
is natuurlijk  ook nog een plank met allerlei christelijke 
dvd’s. En wat ruimte voor bladen. 
Aan de rechterkant zijn er twee planken met allerlei 
boeken over geloofsopbouw. Hieronder een plank met 
boeken over de vervolgde kerk, rouw en lijden en 
bemoediging. Daar weer onder een plank met boeken 
voor de jeugd, boeken over de Heilige Geest en boeken 
over mannen en vrouwen. 
Wie dus binnenkort meedoet met de bijbelcursus over 
Openbaring of met de cursus over de Heilige Geest 
weet nu waar nog meer te vinden is. 
 
Expositie 
De schildersgroep ‘De Einder’ (amateurs) komen 
wekelijks in De Fontein bij elkaar om hun schilderkust te 
beoefenen. Het was hun idee om onder het thema 
Horizon van Friesland vanaf 14 sept. t/m 14 dec. de 
gemaakte schilderijen te exposeren. De kerk is hiervoor 
elke woensdag- en vrijdagmorgen open van 9.00 -11.30 
uur voor het bezichtigen van de gemaakte schilderijen. 
 

Noordermannen 

Op vrijdag 5 oktober is er weer een avond van de 
Noordermannen. Spreker is Engbert Jongsma. Het 
thema is: Man, waar ben je. Locatie: Miedema 
Houtwaren, Uranusweg 1 (Hemrik), Leeuwarden. 
Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Mannen, weer 
van harte welkom op deze inspirerende en 
opbouwende avonden. 
 
 
 

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 dus weer een muzikale topper! 
Voorganger deze avond is Leo Blees uit Wouterswoude 
en de organist is Henk Visser. Noteer alvast deze datum. 
Allen van harte uitgenodigd. 
Sing In commissie De Fontein 
 
Gebedsgroepen 
2 oktober: 9.30 uur, bij Hannie Wielenga; 
9 oktober: 19.00 uur bij familie Brouwer;  
Taakgroep Gebed 
 
Komende activiteiten in De Fontein  
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 7 oktober, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 
Israëlzondag. De tweede collecte is voor PKN/Kerk en 
Israël. 
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