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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 4 november 2018  

 
Voorganger is ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden. Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Diaken van dienst is Menno 
Sijtsma. Organist is Henk Visser. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Najaarszending en de 
collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen vòòr de dienst: Lied 166: 1, 2, 3 en 4 (ELB)  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 
Votum en Groet 
Zingen: Psalm 100: 3 en 4 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 274: 1, 2 en 3 (LB) 
Tien Woorden: in de weergave van ds. Dr. J.J. Buskes  
Zingen: Lied 317: 1 en 2 (LB) als gebed bij de opening 
van de Bijbel 
Lied met de kinderen: Geven maakt je rijk! 
Gesprek met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Schriftlezing: Jesaja 5: 1 - 5 (NBV) 
Zingen: Lied 38: 1 (LvdK) 
Schriftlezing: Lucas 20: 9 – 19 (NBV)       
Zingen: Psalm 118: 8    
Prediking: “tot een hoeksteen geworden”. (Lucas 20: 
17c)       
Zingen: Lied 441: 1, 8 en 12 (LvdK) 
De kinderen komen terug 
Gebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven    
Zingen: Lied 869: 1, 3 en 7 (LvdK) 
Zegen 
 

Dopen: 
D.V. komende zondag, 11 november, zal Laurens Gjalt, 
zoontje van Harold en Karen de Haan de doop 
ontvangen. 
 

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.  
 

 
 
 
 

Elisabethbode, blad met een boodschap 
Zoekt u een prettig leesbaar, opbouwend tijdschrift? 
Een blad met boeiende artikelen, herkenbare 
interviews, Bijbeluitleg en aandacht voor natuur en 
cultuur? Denk dan eens aan de Elisabethbode. De 
Elisabethbode bestaat al 88 jaar, maar is sprankelend 
jong van hart, en richt zich op mensen vanaf circa vijftig 
jaar. Het is een pastoraal blad, waarin ook ruimte is 
voor ontspanning, humor en boeken. Met columns van 
onder meer ds. Hans van Ark, weerman Reinier van den 
Berg en Leger des Heils-medewerker Luc Tanja. Wilt u 
het eens proberen met de Elisabethbode? U kunt gratis 
en zonder verdere verplichtingen drie proefnummers 
aanvragen door middel van het invullen van een 
formulier dat op de lektuurtafel in de hal van de kerk 
ligt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sita van 
Dijk of Gerard Wijngaarden. U kunt bij hen het 
formulier inleveren. 
  
Rollator 
Door een gemeentelid is een rollator ter beschikking 
gesteld voor gebruik in de kerk. Wilt u daarvan gebruik 
maken om u wat makkelijker en stabieler in de kerk te 
bewegen, dan kunt u dat aangeven bij de 
ontvangstmedewerker of bij de koster. De rollator staat 
bij het kopieerapparaat of bij de leestafel voor in de hal 
van de kerk. 
 
Actie voedselbank  
De inzamelactie voor de voedselbank loopt van zondag 
4 november tot vrijdag 9 november. Door de diaconie 
van harte aanbevolen. Houdbare producten kunt u op 
de kar in de hal van de kerk leggen. Deze producten 
zijn: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en 
houdbare melk. Op vrijdag 9 november maken mensen 
van de voedselbank rond 11.00 uur de kar weer leeg. 
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Schoenendozen 
Wat fijn dat er al een stapel schoenendozen in de kerk 
staat! We hebben nog een week om de schoenendozen 
te maken, volgende week zondag 11 november is de 
laatste inleverdag! 
Denken jullie ook om de 5 euro verzendkosten per 
doos? En voor degene die geen doos kan vullen maar 
wel graag mee doet: een gift in een enveloppe is ook 
van harte welkom! Hiermee kunnen wij weer dozen 
vullen. 
  
Keuzelied 
Wilt u ook graag meedoen aan het keuzelied? U kunt 
uw lied opgeven en daarbij in de dienst vertellen 
waarom dit lied speciaal voor u is (erbij vertellen hoeft 
niet, het mag!). Ongeveer twee keer per maand zal de 
predikant een lied van de lijst met keuzeliederen 
uitzoeken. Als uw lied aan de beurt is, wordt u hiervan 
van te voren op de hoogte gesteld. U kunt u aanmelden 
bij Suzanne Yska.  
 
Noordermannen 
Op vrijdag 9 november is er weer een avond van de 
Noordermannen, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar. Spreker deze avond is Willem 
Jongsma. Locatie: Miedema Hout, Uranusweg 3 
(Industrieterrein Hemrik). Mannen van De Fontein, 
neem ook eens de stap om deze avonden te bezoeken. 
Je zult worden bemoedigd vanuit Gods Woord. 
 
Plastic doppen sparen 
Ruim vijf jaar hebben we als gemeenteleden en mensen 
van buiten de gemeente plasticdoppen gespaard voor 
de KNGF Blindengeleidehond. Trouwe spaarders 
waarvan er zelfs doppen komen uit het buitenland. Een 
geweldig initiatief dat een goed doel nastreeft en goed 
voor het milieu is. Vanaf september zetten wij ons in 

voor een nieuw project, namelijk voor Internationale 
Kinderhulp Nederland (IKN). De kinderen die IKN 
ondersteunt zijn wees, verlaten door hun ouders, 
verwaarloosd en misbruikt. Zonder onze ondersteuning 
zouden deze kinderen op straat leven of in de 
prostitutie belanden. Elk kind heeft recht op een warme 
gezinssituatie, waar ze kind kunnen zijn en veilig 
opgroeien. De opbrengst van de doppen gaat dus vanaf 
nu naar IKN. Wij hopen natuurlijk dat u weer volop mee 
gaat doen met deze spaaractie. Kroondoppen van 
bijvoorbeeld bierflesjes e.d. kunnen ook gespaard 
worden. U kunt deze gewoon bij de plasticdoppen in de 
mand doen. In de hal van de kerk kunt u de gespaarde 
doppen in de daarvoor bestemde mand deponeren. Er 
staan ook spaarbussen waar u thuis uw doppen in kunt 
sparen, deze mag u gratis meenemen. Alvast bedankt.  
 
Oudejaarsconference van Rob Favier 
Op vrijdag 28 december presenteert Rob Favier de 
nieuwe oudejaarsconference ‘Zonder Plaspauze’. Het 
jaar uitzwaaien met veel lachen, een knipoog naar het 
nieuws en muziek die het allemaal samenvat, zoals 
alleen Rob Favier dat kan. Dat zijn de ingrediënten voor 
‘Zonder Plaspauze’; alweer zijn vijfde 
oudejaarsconference. Een avond die je niet mag missen. 
Kaarten à 15 euro (excl. reserveringskosten) kunnen 
besteld worden bij: www.events4christ.nl of via tel. 
0297-237172. Voorverkoopkaarten bestellen voor 12,50 
euro, incl. reserveringskosten bij Germen L. van IJs, 
Taakgroep Evangelisatie  
 
Gebedsgroepen 
6 nov.: 19.00 uur, bij familie Brouwer; 
13 nov.: bij Hannie Wielinga; 
19 nov.: 9.30 uur, gebedsochtend Women to Women, 
bij Saakje van IJs 
Taakgroep Gebed 

 

Kerkdiensten 
Woensdag 7 november, 19.30 uur, Dankdag, ds. G. Wessels uit Stiens. De ene collecte is voor de voedselbank in 
Leeuwarden. 
Zondag 11 november, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor KiA/Binnenlands Diaconaat.  
Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. 
Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle 
terugkeer in de maatschappij. 

http://www.events4christ.nl/

