Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 21 januari 2018
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Steven Doelman.
De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Oecumene en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca
(Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Zingen voor de dienst: Lied 710 (Opw.) met filmpje en
Lied 166: 1 en 2 (ELB) met orgel
Welkom en mededelingen.
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied: Ps. 23: 1 en 3
Bemoediging en Groet.
Loflied: Gezang 400: 1 en 12
Gebed van toewijding
Zingen: Lied 430 (ELB)
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Lied met de kinderen: ‘Hij laat je niet in de steek’ (met
filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezingen: Genesis 1: 26-28 en 5: 1-2 en Numeri 6: 22-27
Zingen: Lied 86: 1, 3 en 5 (LvdK)
Verkondiging
Meditatief moment: ‘You raise me up’ (filmpje)
Tijd voor ontmoeting met God
Zingen: Lied 427: 1, 4 en 8 (LvdK)
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 399: 1 en 6 (LvdK)
Inleiding op de zegen: filmpje Henry Nouwen
Zegen

Bloemengroet en meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente
naar Jannie Fennema.

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.
Overdracht werkzaamheden
Na ongeveer 15 jaar het tuinonderhoud van Rondom de Open
Hof en daarna De Fontein te hebben verricht, zijn deze
werkzaamheden overgedragen aan Jaap Visser. Op

Oudejaarsdag ontving ik een prachtig boeket bloemen voor
de gedane werkzaamheden. Hiervoor mijn hartelijke dank.
Jan de Vries
Samen de Bijbel lezen
Komende dinsdag is er weer een reguliere avond ‘Samen de
Bijbel lezen’. We staan stil bij Romeinen 9 t/m 11. Iedereen is
van harte welkom en neem gerust ook uw/jouw eigen
opmerkingen/vragen etc. mee. De eerstvolgende
verdiepingsavond is op 6 februari. Volgende week een
overzicht van alle data.
Gemeentebijeenkomst
Op zondag 4 februari wordt na de kerkdienst een
gemeentebijeenkomst gehouden. Eerst is er koffie en thee en
daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde: de
begroting 2018 van de wijkkas, een jongerenwerker voor De
Fontein en het Pastoraat in onze wijkgemeente. U bent van
harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst!
R. Jellema-Rottiné, scriba
Bazaar WorldServants
Op 24 maart is het zover: de rommelmarkt/ bazaar. De dag
begint om 9.30 uur en duurt tot 14.00 uur. De
voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo zal ook het ‘Rad van
avontuur’ weer gaan draaien. Voor deze dag en ook voor
donderdagavond 22 en vrijdag 23 maart, zijn we op zoek naar
vrijwilligers. Ook als u een cake wilt bakken of kunt
bloemschikken dan zijn we op zoek naar u/jou.
Bij de WorldServants stand in de hal liggen lijsten waarop u
zich kunt opgeven. Heeft u nog spullen voor de
rommelmarkt, bewaar deze dan voor ons! Noteer 24 maart
alvast in uw agenda.
Gerda Koezema en de jongeren van de WS groep.
Internationale Herdenking Holocaust op 27 januari 2018
In Israël wonen nog 190.000 overlevenden van de naziverschrikkingen. Het verleden heeft thans velen ‘ingehaald’.
Er is sprake van herbeleving van de ervaringen uit deze
zwarte periode, mede door het huidige wereldwijde politieke
klimaat. De oorlog overleven als kind is een fundamenteel
andere ervaring dan overleven als volwassene. Het boekje
“De kinderen die nog leven”, geschreven in 2012, geeft
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hiervan een indringend beeld. Op de boekenkast in onze kerk
liggen exemplaren die meegenomen kunnen worden. Mocht
de inhoud u aanleiding geven tot een donatie: het
banknummer staat achterin het boekje vermeld (Anbiinstelling).
Gemeentereis 2018
Heeft u er wel over nagedacht maar u twijfelt nog steeds, of
nog niet de stap genomen om mee te gaan met onze
prachtige reis naar Passau, Wenen en Praag? Op donderdag
25 januari is er een informatieavond over deze reis, die
plaatsvindt van vrijdag 27 april t/m maandag 7 mei 2018. Er is
nog ruimte voor deelnemers, dus kom deze avond langs en
laat u verrassen. U bent van harte welkom. Aanvang 19.45
uur in De Fontein. Reisleiders: Germen en Saakje van IJs.
Wilt u mee met het uitstapje van de Bijbelkring?
Zie voor meer informatie de Geandewei van 12 januari, blz. 17
Vrouwevent 2018
Op vrijdag 2 februari is er voor de tweede keer een
interkerkelijk vrouwevent van #Vrouw058 in Leeuwarden.
Het thema van deze avond is: ‘Thuis bij God’. Een avond met
tijd voor ontmoeting, shoppen, een spreekster, workshops en
nog veel meer. Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
Locatie: Uitzichtgemeente, Archipelweg 222. De kosten zijn
10 euro (betalen kan bij binnenkomst). Wel graag vooraf per
persoon aanmelden! Van harte welkom! Meer informatie en
opgave op www.geloven058.nl/vrouw058. Taakgroep
Vorming en Toerusting
Bidden voor vervolgde christenen in Centraal Azië
Tammar en Nadina verloren in april 2017 hun ongeboren kind
na een inval in hun kerk. Bid om kracht en troost voor dit
echtpaar en hun vier kinderen. Onlangs deed de politie weer
een inval bij een doopdienst waar Tammar en Nadina
Oeigoerse bekeerlingen doopten. Dank God dat het echtpaar
vrijmoedig het evangelie blijft verkondigen. Bid dat hun
kinderen hetzelfde rotsvaste geloof krijgen. Christenen in
Noord-Korea ontmoeten elkaar in het geheim en spreken
steeds een andere locatie af. Bid dat de christenen niet
ontdekt of verraden worden. Door jaren van armoede en
hongersnood zijn talloze Noord-Koreaanse kinderen hun
ouders kwijtgeraakt. Velen zijn verwaarloosd, leven op straat
en bedelen om voedsel. Blijf bidden voor onze vervolgde
broeders en zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl
en www.gzb.nl.
Taakgroep Gebed

Huizumerlaan 102 (aanvang 18.00 uur), aansluitend op de
middagdienst die in het teken staat van Gebed.
Gebedsagenda
“Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van
hem/haar vraagt”.
23 januari: 9.30 uur bij Pytsje Dykstra.
21-28 januari: Week van Gebed (zie locaties in overzicht)
6 februari: 9.30 uur bij Hanny Wielenga.
Kom ook eens meebidden, van harte welkom.
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
25 januari: Informatieavond gemeentereis Wenen/Praag
27 januari: Avond in De Fontein, Week van Gebed
4 februari: Gemeentebijeenkomst na de kerkdienst
11 februari: Sing In
11 maart: Uitgebreide lunch na de dienst
12 maart: Ouderenmiddag
13 maart: Over rouwverwerking, thema ‘Als het leven pijn doet’
8, 15 en 22 maart: Cursus ‘Kom Heilige Geest’
24 maart: Rommelmarkt/Bazaar
27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten
Zondag 28 januari, 9.30 uur, Shoaherdenking,
Jongerendienst, ds. J.G. Kemperman. De tweede collecte is
voor PKN/Catechese & Educatie. Opleiding om meer
missionair kerk te zijn. Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg
je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de
kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping
van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe
wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen?
De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt
predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de
gemeente vorm te geven aan meer missionair kerkzijn.

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze
versie van de zondagsbrief geen
telefoonnummers en e-mailadressen. Ook
worden pastoralia hier niet op vermeld.

Programma Week van Gebed Leeuwarden
Bidden met christenen uit allemaal verschillende kerken en
gemeentes geeft verbinding en saamhorigheid, en
gezamenlijk gebed vanuit die eenheid geeft kracht! De
gebedsavonden zijn van 20.00 tot 21.00 uur m.u.v. zondag 28
januari 18.00 uur. Zondag 21 januari, Elim ‘De Voorhof’,
Huizum Dorp 73; maandag 22 januari, Opstandingskerk,
Achter de Hoven 272; dinsdag 23 januari, De Salvator,
Archipelweg 133; woensdag 24 januari, Leger des Heils
Wollegaastdam 1; donderdag 25 januari, Gem. Uitzicht,
Archipelweg 222; vrijdag 26 januari, De Wijngaard
Troelstraweg 147 a; zaterdag 27 januari, De Fontein,
Goudenregenstraat 77; zondag 28 januari, Bethel
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