Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 23 september 2018. Startzondag, thema Een goed gesprek
m.m.v. Impuls en Fontana Musica
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken
van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de Wijkkas en de
collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Zingen voor de dienst: Lied 785 (Opw) Fundament – met
Impuls
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 819 (Opw) Niemand anders – met Impuls
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 33: 2 (LB) Zing al wie leeft van Gods
genade
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 8 (LB) Wij wachten stil op Gods
ontferming
Gebed van toenadering en ontferming
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 en 4 (LB) O grote God die liefde
zijt
Het Koor zingt verzen 1 + 3, allen zingen verzen 2 + 4
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied uit opwekking voor Kids (213) Ik neem even
de tijd
Dit lied wordt gezongen door Eva Meijering
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Numeri 11: 24-29 (NBV)
Zingen: Lied 399: 1, 2 en 3 (Hh) Samen in de naam van
Jezus (=ELB 218)
Schriftlezing: Marcus 9: 30-37 (NBV)
Het Koor zingt: Lied 533: 1, 2, 3 en 4 (LB) Daar komt een
man uit Nazaret
Verkondiging
Zingen: Lied 769 (Opw) Bouw uw koninkrijk – met
Impuls (= Hh 669)
De kinderen komen terug
Presentatie jongerenwerker Bert Dijkstra
Zingen: Lied 415: 1, 2 en 3 (LB, iets gewijzigde tekst)
Zegen hem, Algoede
Dankgebed en voorbeden, stil gebed,
afgesloten door samen te zingen
Zingen: Lied 436 (Opw) Onze Vader in de hemel met
Impuls (= LB 371 = Hh 545)
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 677: 1, 2 en 3 (Hh) God roept ons allen tot
de daad

Het Koor zingt vers 2, allen zingen verzen 1 + 3
Zegen, gevolgd door 3x Amen, en daarna
Zingen: Lied 710 (Opw) Gebed om zegen – met Impuls
(= Hh 473)

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.
Vrouwen ont-moetingsavond.
Op vrijdag 28 september organiseert #vrouwen058 een
ont-moetingsavond in De Fontein (Goudenregenstraat
77). Een gezellig uitje met een geestelijk tintje, om
alleen of met vriendinnen naar toe te gaan. Tijd om
even op te laden, te ontspannen en bemoedigd te
worden. Het thema van deze avond is ‘Op Reis’. De
avond is van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten 5 euro p.p. (via
de collecte). Er bij zijn? Van harte welkom! Aanmelden
kan via: www.geloven058.nl/vrouw058
Taakgroep Evangelisatie
Keuzelied
Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan
liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel
verschillende bundels kunnen putten! Zoveel zielen,
zoveel verschillen, en dat is soms ook lastig. Waarom
zingt iemand graag een psalm en een ander een
Johannes de Heer lied, een opwekking of een gezang?
Waarom zingt iemand graag in het Engels en de ander
in het Nederlands? Het is fijn om dit van elkaar te
weten, zodat we ook hierin meer begrip krijgen voor
elkaar. Daarom beginnen we dit seizoen met het
keuzelied. Het is de bedoeling dat er twee keer per
maand een keuzelied gezongen wordt voor of in de
dienst. Degene die dit keuzelied aandraagt, vertelt aan
de gemeente wat dit lied voor hem/haar betekent, en
waarom dit bij zijn/haar favoriete liederen behoort. Wie
dit liever niet zelf vertelt op het podium, kan het ook
naar de dominee mailen, zodat deze het voorleest. Wilt
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u/ wil jij ook een keer meedoen? Er ligt een intekenlijst
in de hal, waarop aangegeven kan worden welk lied u/jij
graag een keer zou willen zingen in de dienst. Uit deze
lijst zullen liederen worden gekozen, passend bij een
thema van de dienst.
Taakgroep Eredienst, Suzanne Yska
Cursus Kom Heilige Geest
Inmiddels hebben zich 34 deelnemers aangemeld voor
deelname aan de cursus Kom Heilige Geest. Een
prachtige groep waarmee we van start gaan op
donderdag 27 september. Aanvang 19.45 uur.
Cursusleider is ds. Marius Koppe.
Taakgroep Vorming en Toerusting
Noordermannen.
Op vrijdag 6 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,
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
Wijkkrant Oud Oost
Periodiek wordt er vanuit de wijk Oldegalileën /
Bloemenbuurt een wijkkrant uitgegeven. Veel
informatie over deze wijk wordt hierin vermeld. Ook
onze gemeenteactiviteiten zijn opgenomen in deze
wijkkrant. Zo kunnen we als Fonteingemeente kerk naar
buiten zijn. Neem gerust een exemplaar mee. Ze liggen
op de lectuurtafel in de hal van de kerk.
Taakgroep Evangelisatie

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.
Gebedsgroepen
2 oktober: 9.30 uur, bij Hannie Wielenga;
9 oktober: 19.00 uur bij familie Brouwer;
Taakgroep Gebed
Bidden voor vervolgde christenen
Een huiskerk in het noorden van Laos groeit. Onlangs
kwamen zeven mensen tot geloof en lieten zich dopen.
Bid dat steeds meer Laotianen het evangelie horen en
tot geloof komen. Pastor Youcef en mede christenen
Yasser, Saheb en Mohammad zijn in Iran veroordeeld
tot 10 jaar gevangenisstraf vanwege hun werk in
Iraanse huiskerken. Youcef en Mohammad worden
bovendien twee jaar verbannen naar een locatie ver
van hun familie. Wat een vreselijk vooruitzicht voor de
vrouwen en kinderen van deze mannen. Wilt u bidden
voor deze broeders en hun gezinnen, dat ze stand
mogen houden en kracht mogen ontvangen van onze
Heer in deze zeer moeilijke omstandigheden.
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
27 september, 4 en 11 oktober: Cursus Heilige Geest
28 september: Vrouwen ont-moetingsavond
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 30 september, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet.
Heilig Avondmaal (lopend). De Avondmaalscollecte is
voor Zienn (opvang daklozen) en de tweede collecte is
voor het ZWO project.
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