Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 11 februari 2018. Eerste Lijdenszondag
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Peter de Vries. Diaken van dienst is Menno Sijtsma.
De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Missionair werk en kerkgroei en de collecte in de
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Zingen: Lied 223: 1, 2, 3, 4 en 5 (ELB) Ga niet alleen door `t leven
De ambtsdragers komen binnen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 31:1 (LB) Op U vertrouw ik, HEER der heren
Votum en groet
Zingen: Psalm 31:3 (LB) Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen
Tien woorden rap
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: Hij laat je niet in de steek (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 31:10-17 (BGT)
Zingen: Psalm 31: 9, 10, 11 en 12 (LB) Voor hen die tegen mij zich
wenden
Schriftlezing: Marcus 1:39-45 (BGT)
Zingen: Lied 911:3 en 4 (LB) Ja, Gij zijt het die mij redt
Verkondiging
Zingen: Lied 488 (Opwekking) Heer, ik kom tot U
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 103c:1, 2 en 3 (LB) Loof de koning, heel mijn wezen
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Bloemengroet en meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
Durkje Numan.

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.
SPAARDOOSJES: 40dagentijd
Campagne Kerk in Actie is van 14 februari – 31 maart. Thema is:
Onvoorwaardelijke Liefde. Overal ter wereld zijn moeders die
zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor
die van anderen. Als moeder wil je maar één ding: een veilige
plek om op te groeien voor je kind. Moeders geven
onvoorwaardelijke liefde, maar ook de vaders, verzorgers en
grootouders in alle delen van de wereld. Door hun inzet krijgen
kinderen weer nieuwe hoop en kracht! Kerk in Actie
ondersteunt hen met diverse projecten. Ook dit jaar kunt u

weer meedoen door middel van Spaardoosjes
(www.kerkinactie.nl 40 dagentijd). Uitdelen van de doosjes: 11
februari; inleveren: Paaszondag 1 april.
Dirk Lof – Hanny Wielenga
Veertigdagenproject: Zaaien en groeien
In de veertigdagentijd lezen we tijdens de kindernevendienst
Bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en groeien’. Het zaad dat
in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een
bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we
met Pasen vieren. Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van
zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en over
wat het betekent om in hem te geloven. Op een poster in de kerk
ontdekken de kinderen iedere week iets nieuws.
Fontana Musica
Fontana Musica gaat weer oefenen voor de dienst op Eerste
Paasdag (1 april). Er zijn weer 5 repetities gepland. op de
woensdagavonden van 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart. Steeds
om 19.00 uur, op 14 maart om 20.30 uur na de dienst (biddag).
Ook mensen die niet eerder hebben meegezongen zijn van harte
welkom. Het zou heel mooi zijn, als we vooral nog wat meer
sopranen (hoge vrouwenstemmen) zouden mogen
verwelkomen. Bij voorbaat dank, Henk Visser
Rommelmarkt!
Op 24 maart van 9.30 uur tot 14.00 uur is er een grote
rommelmarkt annex bazaar in De Fontein. Er is prachtig
serviesgoed te koop, potten, pannen en ander kookgerei,
snuisterijen, vintage kleding, speelgoed, kleine elektrische
apparaten, enzovoorts. Daarnaast is er een Rad van Avontuur.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een kopje koffie met iets
lekkers, en kunt u lunchen met soep met brood. Er worden ter
plekke oliebollen gebakken. Smullen! De opbrengst gaat in zijn
geheel naar de World Servants-groep van De Fontein.
Avondmaalsontbijt
Op zondag 25 februari wordt er Heilig Avondmaal gevierd. Vanaf
half 9 ’s morgens - dus vóór de dienst – is er daarom gelegenheid
samen te ontbijten. Meedoen? Neem dan krentenbollen, broodjes
of iets anders lekkers mee om van uit te delen. Voor een kopje
thee wordt gezorgd! Meer informatie bij Ineke Evink.
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Sing In
Vanavond 19.00 uur SING IN in De Fontein. Een prachtige avond
vol zang en muziek. U/jij komt toch ook!! Neem gerust familie,
vrienden of buren mee.
Gemeentereis Passau, Wenen en Praag
U kunt zich nog aanmelden voor deze prachtige reis van 27 april
t/m 7 mei. Een volledig reisprogramma is beschikbaar.
Wacht niet te lang. Informatie en aanmelding: Germen en Saakje
van IJs.
Cursus ‘Kom Heilige Geest’
Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen voor drie
cursusavonden in De Fontein op de 8, 15 en 22 maart.
Cursusleider is ds. Marius Koppe. Kosten 10 euro voor drie
avonden, incl. cursusboekje en koffie/thee. Opgave vóór 1
maart bij Germen van IJs.
Taakgroep Vorming en Toerusting
Boekenkast van De Fontein
Voor wie wil groeien in geloof hebben we deze keer vier boeken
uitgezocht. De titels spreken eigenlijk wel voor zichzelf. Het
zijn: Overwinning over duisternis van Neil Anderson; Twee bomen
in de hof van Rick Joyner; Het doel van verzoekingen van Bob
Mumford en De zegen van kritiek van Jamie Buckingham.
Muzikale middag
De KMVH-Friesland nodigt u en jou uit voor een muzikale middag.
De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder een
beperking en is bedoeld voor iedereen. Het doel van de KMVH
(Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap), is
verbindingen leggen tussen kerken en mensen met een beperking,
in de overtuiging dat kerken veel te bieden hebben. Maar mensen
met beperkingen zijn ook mensen met gaven, waar kerken van
mogen leren. Muziek hoort daar bij. Daarom wordt deze middag
georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen.
Misschien groeit bij u of jou het idee om daar iets mee te doen in
een kerkdienst of in een andere bijeenkomst. Misschien kent u
iemand met een beperking en kunt u samen met hem of haar
komen? Iedereen is van harte welkom op zaterdag 10 maart in De
Hoeksteen aan de Middelwyk 148 te Drachten. Aanvang: 14.00
uur; sluiting: 16.30 uur. Kom en geef je vóór 24 februari op bij de
secretaris: E: piethulshof@kmvhfriesland.nl. T: 0516 – 842078.
Women to Women dag in Veenendaal
Deze dag is op zaterdag 10 maart in de Basiliek in Veenendaal.
Sofia uit Indonesië en Paulien Vervoorn uit Nederland spreken over
het thema: ‘Gebroken en toch heel’. Het thema verwijst naar de
troost en genezing die de Here God wil brengen in gebroken
situaties. Tijdens Women to Women Live willen we vrouwen uit de
vervolgde kerk bemoedigen, met gebed en betrokkenheid.
Tegelijkertijd is de kans groot dat de verhalen uit de vervolgde kerk
jou ook persoonlijk bemoedigen. Het zou prachtig zijn om met een
groep vrouwen vanuit de Fontein deze dag te bezoeken. Zou u
graag meewillen om deze ontroerende maar zeker ook
inspirerende dag mee te maken, neem dan contact op met Saakje
van IJs tel. Taakgroep Gebed

Bidden voor vervolgde christenen in India
Afgelopen oktober werd pastor Khel Prasad Kurre in India
overvallen door vier mannen. Bid dat hij goed herstelt van zijn
verwondingen en de aanval kan verwerken. Omdat zijn
aanvallers hem beschuldigen van het bekeren van hindoes tot
het christendom, durft hij geen aangifte te doen. Steeds vaker
horen we over Indiase christenen die ernstig zijn mishandeld.
Vooral pastors zijn het doelwit van radicale hindoes. Bid om
moed en bescherming. Pastor Seviya werd een aantal
maanden geleden aangevallen door vijf radicale moslims. Ze
sloegen hem met stokken tot hij bewusteloos raakte. Bid dat
Pastor Seviya herstelt en zijn evangelisatiewerk kan
voortzetten. Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en
zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl en
www.gzb.nl.
Gebedsagenda
“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Here die hemel en aarde gemaakt
heeft” (Psalm 121:1-2).
20 februari: 9.30 uur bij familie Tromp,
20 februari: 19.15 uur bij familie Brouwer
10 maart: Women to Women dag in Veenendaal
Kom ook eens meebidden, van harte welkom.
Taakgroep Gebed
Kruiswegstaties in de Bonifatiuskerk
Op dinsdag 13 februari is er in de Bonifatiuskerk een
rondleiding langs de staties o.l.v. Germa Kamsma-Kunst,
aanvang 20.00 uur, kosten drie euro, incl. koffie/thee.
Voorafgaand hieraan zal er iets verteld worden over het
ontstaan van kruiswegstaties, de betekenis ervan en het
ontstaan van de oecumenische kruiswegstaties.
Komende activiteiten in De Fontein
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 18 februari, 9.30 uur, tweede Lijdenszondag, ds. K.
v.d. Kamp uit Kampen. De tweede collecte is voor Kerk in Actie
/ Noodhulp. Met je kinderen op de vlucht – Libanon. Onder de
vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich
veel moeders met kinderen. Een deel is uitgeput
neergestreken in Oost-Libanon. Onder erbarmelijke
omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun
kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian
Charities) ondersteunt hen daarbij.

Open Doors ranglijst christenvervolging 2018
Op de lectuurtafel in de hal vindt u de nieuwe uitgave van de
ranglijst christenvervolging 2018. Deze mag u meenemen.
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