Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 7 oktober 2018. Israëlzondag
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is
Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN / Kerk en Israël en de collecte in de
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Zingen voor de dienst: Lied 367 (Opw),
daarna Lied 425 (ELB) 2x
Welkom en mededelingen
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied: Ps. 145: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Zingen Loflied: Ps. 118: 1 en 10
(wisselzang, mannen/vrouwen) 1e couplet a-capella
M: Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
V: zijn liefde duurt in eeuwigheid.
M Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
V: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
M: Dit zij het lied der priesterkoren
V: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
M: Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
V: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
M:
V:
M:
V:
M:
V:
M:
V:

De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Gebed
Israëlzondag: Gods hart gaat uit naar Jeruzalem
Zingen met het filmpje: Lied 744 (Opw) Vrede voor
Israël
Gebed om het licht van de Heilige Geest.
Zingen met de kinderen: Wat is het geweldig!
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Schriftlezing: Jeremia 31: 31-37 en 32: 36-41 en 16: 1416
Verkondiging
We luisteren naar/zingen mee met het lied Ik zal je
nooit vergeten… (filmpje)
Zingen: Ps. 147: 1 en 7
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 262: 1 t/m 4 (Bundel “Hemelhoog”)
Zegen

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.
Bijbelkring
De data voor de Bijbelkring zijn bekend. Dit jaar: 24-10, 14-11
en 12-12 en in het jaar 2019: 9-1, 30-1, 20-2, 13-3, 3-4 en 244. We werken aan de hand van het boekje van Pieter J.
Lalleman, Leeuw en Lam, Bijbelstudies over Openbaring.
Aanvangstijd is 10.00 uur. Ds. Hans Kemperman
Drie avonden over ‘Luisterend bidden’
Dat God een ‘luisterende’ God is, weten we, we zijn daar al
van jongs af aan mee opgegroeid. Maar weten we ook dat Hij
vóór alles een ‘sprékende’ God is?! Die op allerlei manieren
met ons wil communiceren? Velen van ons hebben dat nooit
echt geleerd: luisteren naar God en Hem horen spreken. We
hebben wel geleerd te praten tégen God, maar een echt
gesprek voeren met Hem, nee dat hebben we misschien
nooit geleerd…
Op drie avonden in november (de donderdagen 1, 15 en
29) gaan we ons met elkaar in dit alles verdiepen. Hóé
kunnen we steeds beter leren luisteren naar God, waar
lopen we tegenaan, hóé luisteren we, etc.
Deze drie avonden zijn aan de ene kant een prachtig
‘slotakkoord’ op de cursus over de Heilige Geest, die dan
net afgelopen is.
Tegelijk vormen ze ook samen de prelude voor de cursus
‘Levend in Christus’ die in december/januari weer van start
zal gaan.
Maar de drie avonden zijn ook prima apart te volgen, dus
zónder met één van beide andere genoemde cursussen
mee te doen. Wil je meedoen met deze drie avonden,
georganiseerd door de Taakgroep Gebed, geef je dan
uiterlijk 14 oktober op bij ds. Alfons van Vliet (dat kan
persoonlijk; via de mail: vanvlietalfons@gmail.com, of via
whatsapp: 06 361 524 38). De kosten van deze drie
avonden samen bedragen 10 euro per persoon en we gaan
van start als er minstens 15 mensen mee doen. U mag ook
gerust anderen, buiten onze gemeente, hierop attenderen.
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Ouderenmiddag
Op maandag 15 oktober hebben we onze
najaarsbijeenkomst voor ouderen in De Fontein.
De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet
en als gast hebben we mevrouw De Boer in ons midden.
Zij vertelt over de kledinginzameling van het Leger des
Heils. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van
de middag zal er een collecte worden gehouden voor de
gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen
vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra.
Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat
men u om 17.15 uur weer op komt halen.
Taakgroep Ouderen

vol zang en muziek en een bemoedigende boodschap.
Welkom!
Gebedsgroepen
9 okt: 19.00 uur, bij familie Brouwer,
16 okt: 9.30 uur, bij Pytsje Dijkstra,
20 okt: Open Doors-dag, Jaarbeurs Utrecht

Zendingserfgoedkalender 2019
Het thema van de kalender is: ‘Laat de kinderen tot Mij
komen’ en wordt gesierd door afbeeldingen van
Bijbelverhalen in bijzondere en authentiek traditionele
schilderkunst van het Indonesische eiland Bali.
Kerk in Actie beveelt deze voortzetting van de Missie
Zendingskalender van harte bij u aan! De kalender kost
9 euro per stuk. Mooi om te hebben, leuk om weg te
geven! De intekenlijsten liggen na afloop van de dienst
klaar, alsmede een voorbeeldexemplaar van de
kalender. ZWO-commissie, Dirk Lof, Hanny Wielenga.

Bidden voor vervolgde christenen in Noord-Korea
Bid om een zegen voor de contacten die er zijn tussen
Noord- Korea en Amerika. Dankzij de gesprekken is het
iets makkelijker geworden om onze broeders en zusters
daar te helpen met eten, medicijnen, kleding en andere
materialen. Ook kunnen we meer mensen ontvangen in
schuilhuizen in China. Dank dat er in mei van dit jaar drie
christenen zijn vrijgelaten. Dank dat we ons eraan mogen
vasthouden dat de Here God op een dag alle gevangenen
bevrijdt, zodat ze Hem openlijk kunnen aanbidden. Dank
de Here God dat Hij kracht geeft aan gevangenen. Zelden
horen we verhalen over Noord-Koreaanse christenen die
onder druk hun geloof afzweren. Het evangelie wordt juist
doorgegeven van generatie op generatie. 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

Open Doors-dag Utrecht
Wij zijn één in Hem, want Jezus Christus bindt ons als
christenen samen. Of we nu in Nederland, België, India
of Noord-Korea wonen. Benieuwd hoe onze vervolgde
broeders en zusters hun vertrouwen op de Here Jezus
stellen? Kom naar de Open Doorsdag en luister naar
hun verhalen over hoop, moed en vertrouwen. Zaterdag
20 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht. Gratis tickets
bestellen via Open Doors.

Komende activiteiten in De Fontein
7 oktober: Sing In
15 oktober: Ouderenmiddag
20 oktober: Open Doors-dag Utrecht
9 december: Kerst Spetterfeest
15 december: Advent/Kerst Sing In
17 december: Kerstmiddag ouderen met broodmaaltijd
24 december: Kerstkuier
28 december: Oudejaarsconference Rob Favier

Israëlzondag
Vanmorgen ligt op de stoelen in de kerk een speciale
uitgave van de Israëlkrant. Een exemplaar met als thema:
De lofzang van Israël en een exemplaar van Israël Aktueel.
Voor de jongeren en kids liggen er speciale uitgaven op de
lectuurtafel in de hal. Voor de jongeren een exemplaar
van Isreality en voor de kids Tov! Neem ze mee naar huis.

Kerkdiensten

Sing In
Vanavond in De Fontein Sing In met het prachtige,
Multicultureel Gospelkoor All for One. Spreker is Leo
Blees, organist Henk Visser. Aanvang 19.00 uur. Een avond

Zondag 14 oktober, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman.
Themadienst. Tijdens de dienst van 14 oktober blikken we
terug op onze reis naar Bolivia aan de hand van
persoonlijke verhalen en veel foto's! Ook zingen we
nummers die wij vaak zongen in Bolivia. Tijdens de dienst
hebben we niet veel tijd om onze belevenissen te
vertellen. Daarom geven we na de dienst een lange
presentatie van ongeveer driekwartier waarin we
uitgebreid vertellen over de fantastische tijd in Bolivia en
zullen we u heel veel foto's laten zien. De tweede collecte
is voor KiA/Wereldvoedseldag.
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