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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 9 december 2018. Tweede Advent 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van 
dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Pastoraat en de collecte in 
de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 444: 1, 2, 3 en 4 (LB)  
Nu daagt het in het oosten 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Aansteken 2e adventskaars 
Zingen: Psalm 138: 1 (LB)  
U loof ik, Heer, met hart en ziel 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 138: 2 en 4 (LB)  
Ten dage dat ik riep hebt Gij 
Luisterlied:  

Het zal worden zoals het was (Christian Verwoerd) 
Gebed bij opening van de Schrift 
Adventsproject:   

Filmpje bekijken,  
De kinderen komen naar voren;  
Kinderlied zingen: Kom erbij! 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 (NBV) 
Zingen: Lied 158a: 1, 2 en 3 (LB)  
God zij geloofd uit alle macht 
Verkondiging 
Zingen: Lied 445: 1, 2, 3 en 4 (LB)  
De nacht is haast ten einde 
De kinderen komen terug 
Adventsproject: Projectlied zingen (2e advent) 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van onze gaven  
Zingen: Lied 122: 1, 2, 3 en 4 (Hemelhoog = 109 ELB)  
Al wie dolend in het donker 
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.  
 

Kindernevendienstproject: De profeten weten het al 
Vandaag staat Jesaja 40:1-11 centraal: Jesaja hoort een 
stem en moet bekendmaken dat God zijn volk zal 
bevrijden. We richten ons op God die als een herder 

voor zijn volk zorgt. En dat je de moed niet moet 
opgeven. 
 

Wie oh wie 
Er is iemand die afgelopen zondag in De Fontein per 
vergissing een verkeerde jas heeft meegenomen. Het 
betreft een terra kleurige (rood/bruine) damesjas van 
mevrouw Anneke de Jong. Zij is nu in bezit van de jas 
van iemand anders. Mogelijk dat diegene, die per abuis 
de jas van Anneke de Jong heeft meegenomen, dit 
inmiddels ook heeft ontdekt. Op zondag 9 december 
kunnen beide jassen weer met de rechtmatige eigenaar 
worden geruild. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met Anneke de Jong 
  
“Spetter” KerstFeest 
Het kidskoor De Spetters nodigt jullie (jongeren en 
ouderen) vanmiddag uit om van 16.00 -17.00 uur met 
ons in De Fontein het SpetterKerstFeest te vieren. 
Toegang is gratis, er wordt wel een collecte gehouden. 
 
Kerstmiddag voor ouderen 
We nodigen u van harte uit voor onze kerstmiddag op 
17 december. We beginnen om 14.30 uur en de middag 
wordt afgesloten met een broodmaaltijd. De meditatie 
verzorgt ds. Alfons van Vliet.  
“Gaandeweg” o.l.v. Renny Holwerda verleent muzikale 
medewerking. De begeleiding van de samenzang is in 
handen van Karel Bijlsma. Ook wordt er een vrij 
kerstverhaal voorgelezen.  
Het is belangrijk dat u uiterlijk 9 december doorgeeft 
dat u wilt komen. Dat kan via uw bezoekmedewerker, 
maar ook via Jissy Lolkema, Hinke Wijngaarden tel. of 
Jan Zeeders. Wanneer u niet voor eigen vervoer kunt 
zorgen, neem dan vroegtijdig contact op met Tiny 
Dijkstra. Aan het einde van de middag wordt er een 
collecte gehouden voor de gemaakte kosten. We hopen 
u welkom te mogen heten. Taakgroep Ouderen  
 

Kinderkerstfeest 
Zondag 23 december is er Kinderkerstfeest voor alle 
kinderen van de basisschool. Wat we gaan doen, 
houden we nog even geheim… Maar er zal in ieder 
geval een lekker broodje knakworst zijn. Vanaf 16:45 
uur is er inloop met koffie, thee en iets lekkers voor je 



www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

vader en/of moeder. Om 17:00 uur beginnen we! Je 
kunt om 19:00 uur weer opgehaald worden. Kom je 
ook? Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. 
Geef je vóór 20 december op bij Caroline Doelman of 
kindernevendienst@defontein058.nl. 
 

Impuls zoekt versterking! 
Wegens het vertrek van een aantal bandleden zijn wij 
dringend op zoek naar nieuwe muzikanten! We zijn 
voornamelijk op zoek naar een gitarist, basgitarist, 
blazer/fluitist en een geluidsman/vrouw.  
Lijkt het je leuk om de band te komen versterken, of 
ken je iemand die muzikaal of technisch is? Stuur dan 
een mailtje naar Laura Dijkstra of spreek één van de 
bandleden aan. 
 

Noordermannen 
Op vrijdag 14 december komen we weer bij elkaar. Om 
19.30 uur staat de koffie klaar bij Miedema Houtwaren, 
Uranusweg 1 (Hemrik) in Leeuwarden. Spreker deze 
avond is Timothy van der Vliet over het thema ‘Groei’. 
Mannen van harte welkom, kom ook eens langs en 
ervaar iets van deze bijzondere avonden. 
 

Advent/Kerst Sing In bij kaarslicht 
Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. 
Kamper Vocaal Ensemble Kavoca o.l.v. Luthine 
Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri 
Westra; Organist: Gerk Venema. Het is de laatste Sing 
In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing 
In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt 
een fantastische slotavond met veel zang en muziek. 
 

Wilt u mee met het uitstapje van De Fontein? 
Op woensdag 22 mei gaan we weer met elkaar op stap. 
We vertrekken vanaf De Fontein en rijden richting 
Lelystad via de Markerwaarddijk naar Enkhuizen, waar 
we rond half elf aan  boord gaan van m.s. De Friesland. 
De koffie met gebak staat klaar en bij het verlaten van 
het schip ontvangen we een schipperslunch. Rond 
twaalf uur meert het schip af aan de kade in 
Medemblik, waar we ruim een uur de tijd hebben om 
wat rond te lopen, het Bakkerijmuseum (het lekkerste 
museum van Nederland) te bezichtigen, of in het 
historisch centrum gewoon op een terrasje te zitten. 
Hierna rijden we in ongeveer anderhalf uur met de 
Stoomtram van Medenblik naar Hoorn, een 
nostalgische belevenis. De tram stopt in Hoorn vlakbij 
het stoomtrammuseum, wat alleen al een  bezoek meer 
dan waard is. Er zijn meerdere musea in Hoorn, maar 
een bezoek aan het oude centrum van Hoorn met de 
vele terrasjes kan ook rustgevend zijn. Rond half vijf 
gaan we via de Afsluitdijk weer naar huis, maar sluiten 
de dag eerst af met een driegangen diner. Iedereen die 
interesse heeft kan zich nu al opgeven bij Wimmie 
Timmermans of bij Maarten Kuitert. Maar u weet het: 
‘vol is vol’ en dat gaat snel. 

 

Gebedsgroepen 
11 december, 9.30 uur: bij familie Tromp 
Taakgroep Gebed 
 

Bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in India 
“Wees niet bang want ik ben bij je, vrees niet want ik 
ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen 
met mijn onoverwinnelijke rechterhand”, Jesaja 41:10. 
Een bemoediging voor alle vervolgde christenen. Blijf 
bidden voor onze broeders en zusters die om hun 
christelijk geloof vervolgd worden. Meer informatie op 
www.opendoors.nl. Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein  
9 december: SpetterKerstFeest  
12 december: Bijbelkring ds. Hans Kemperman, 10.00 uur  
14 december: Noordermannen, Miedema, Uranusweg 1 
15 december: Advent/Kerst Sing In 
17 december: Kerstmiddag ouderen met broodmaaltijd 
18 december: ‘Samen de Bijbellezen’ o.l.v. ds. Alfons 
van Vliet, 10.00 uur 
23 december: Kinderkerst in De Fontein 
28 december: Oudejaarsconference Rob Favier 
 

Kerkdiensten 
Zondag 16 december, 9.30 uur, 3e Advent, mevrouw 
Nelleke Berntsen uit Leeuwarden. De tweede collecte is 
voor Expect/Studentenpastoraat.  
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