Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 2 december 2018, Eerste Advent, Jongerendienst
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Impuls. Ouderling van dienst is
Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de
tweede is voor PKN/Missionair Werk en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Geen opgave ontvangen.

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.
Kerstproject: De profeten zien het al
Vandaag start het kerstproject van de kindernevendienst. Vier zondagen lezen we verhalen over drie
verschillende profeten die uitzien naar een mooie
toekomst. De Profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken
uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk.
De mensen van het volk van Israël zijn als gevangenen
meegenomen naar Babylonië. Hun land is verwoest,
maar God zal hen weer bevrijden en terugbrengen naar
hun land. Bij die nieuwe toekomst hoort ook een
nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van
God. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat
komen zal. Vandaag lezen we Micha 5:1-4 en is het
thema: Er komt een nieuwe leider.
Kerstmiddag voor ouderen
We willen u van harte uitnodigen voor onze
kerstmiddag op 17 december. We beginnen om 14.30
uur en de middag wordt afgesloten met een
broodmaaltijd.
De meditatie zal worden verzorgd door ds. Alfons van
Vliet. “Gaandeweg” o.l.v. Renny Holwerda verleent
muzikale medewerking en de begeleiding van de
samenzang is in handen van Karel Bijlsma. Ook zal er
een vrij kerstverhaal worden 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 of Jan
Zeeders.
Wanneer u niet voor eigen vervoer kunt zorgen, dan
kunt u, vroegtijdig, contact opnemen met Tiny Dijkstra

Aan het einde van de middag zal er een collecte worden
gehouden voor de gemaakte kosten. We hopen u
welkom te mogen heten.
Taakgroep Ouderen
Uit de boekenkast
Er liggen weer twee nieuwe exemplaren van het
tijdschrift WEET op de boekenkast. Daarnaast een paar
dvd’s. Ze hebben allemaal een thema dat aanspreekt
voor de kerstdagen. De eerste is “Let there be light”.
Het gaat over een wetenschapper die niet meer in God
gelooft als hij zijn zoon verliest. Hij raakt aan de drank,
zijn huwelijk loopt spaak en hij krijgt uiteindelijk een
ongeluk waarbij hij vier dagen in coma is. Dit zorgt voor
een bijna-dood-ervaring die zijn hele leven verandert.
Verder nog een paar vergelijkbare verhalen op de dvd’s,
namelijk: Christmas candle, the imposter en the
woodcarver. Opbouwende films over verdriet,
boosheid, twijfel en Gods armen die ons toch
opvangen!
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.
Samen Bijbellezen op dinsdagochtend
Aanstaande dinsdag, 4 december, gaan we weer
‘Samen de Bijbellezen lezen’ van 10.00-11.30 uur.
We lezen als voorbereiding thuis Micha, hoofdstuk 1
t/m 3. Nieuwsgierig? Kom dan eens en doe mee.
Schoenendoosactie De Fontein
Dit jaar nam De Fontein weer deel aan de
schoenendoosactie van Actie4Kids. Het enthousiasme

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

was groot en in totaal zijn er maar liefst 110 dozen
gemaakt. De schoenendozen gaan dit jaar naar Zambia,
Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne en naar
de vluchtelingenkampen op Lesbos. Karina van der Wal
gaat dit jaar mee naar Roemenië om de schoenendozen
uit te delen. Een bijzondere reis waar ze enorm veel zin
in heeft. In het volgende magazine komt een uitgebreid
reisverslag met mooie foto’s.
Kinderkerstfeest
Jongens en meisjes, let op! Voor de kinderen van de
basisschoolleeftijd is op zondagmiddag 23 december
van 17 - 19 uur het kinderkerstfeest.
Binnenkort ontvangen jullie hiervoor een persoonlijke
uitnodiging. Maar dan kun je nu alvast de datum
noteren. Namens de leiding, Caroline en Irene
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.
“Spetter” KerstFeest
Het kidskoor De Spetters nodig jullie uit (jongeren en
ouderen) om samen met hen het SpetterKerstFeest te
vieren. Zondag 9 december van 16.00 -17.00 uur in De
Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden. Toegang
is gratis, er wordt een collecte gehouden.

Bidden voor onze vervolgde christenen in India
Tijdens een gebedsbijeenkomst werd de zoon en de
dochter van Jaanvi genezen van hun epileptische
aanvallen. Jaanvi die toen nog hindoe was, besloot
daarna dat ze de Here Jezus wil dienen. Dank de Here
God voor de genezing en voor Jaanvi's bekering.
Toen de mensen uit Jaanvi's dorp merkten dat zij en
haar gezin christen waren geworden, werden ze erg
boos. Ze zetten haar op verschillende manieren onder
druk, in de hoop dat ze de Here God verloochent. Bid
om moed, bescherming en kracht voor Jaanvi en haar
gezin. Meer informatie op www.opendoors.nl
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
9 december: SpetterKerstFeest
15 december: Advent/Kerst Sing In
17 december: Kerstmiddag ouderen met broodmaaltijd
23 december: Kinderkerst in De Fontein
28 december: Oudejaarsconference Rob Favier

Kerkdiensten
Zondag 9 december, 9.30 uur, 2e Advent, ds. J.G.
Kemperman. Tienerdienst. De tweede collecte is voor
PKN/Pastoraat.
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen
jaren het aantal predikanten teruggebracht.
Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het
onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De
Protestantse Kerk bundelt ervaringen met
laagdrempelige vormen van onderlinge zorg en
pastoraat.

Oudejaarsconference van Rob Favier
Op vrijdag 28 december komt Rob Favier met zijn
Oudejaarsconference naar De Fontein in Leeuwarden.
Een avond die jullie niet mogen missen. Kaarten € 15,00
(excl. reserveringskosten) kunnen besteld worden bij:
www.events4christ.nl of via tel. 0297-237172.
Voorverkoop kaarten bestellen voor 12,50 euro incl.
reserveringskosten bij Germen L. van IJs.
Taakgroep Evangelisatie
Gebedsgroepen
4 december, 19.00 uur: bij fam. Brouwer.
11 december, 9.30 uur: bij familie Tromp.
Taakgroep Gebed
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