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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 16 december 2018. Derde Advent 

 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen uit Leeuwarden. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Eerde de 
Vries. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor 
Expect/Studentenpastoraat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen intochtslied: Psalm 103: 1 en 5 Zegen mijn ziel 
Welkom, mededelingen, stil gebed 
Aansteken derde adventskaars 
Zingen: Psalm 103: 7 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 103: 8  
Gebed om ontferming en de Heilige Geest  
Zingen: Psalm 103: 9 
Kindernevendienst: 
Filmpje, uitleg en lied Kom erbij 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing OT: Sefanja 3: 14 t/m 20 
Zingen: Lied 413 (ELB) Lichtstad met uw paarlen poorten 
Schriftlezing NT: Lucas 3: 7 t/m 18 
Zingen: Lied 247: 1, 3, 4 en 5 Blijf mij nabij   
Preek / orgelspel 
Keuzelied (Maarten Kuitert) Gena van God, hoe loof ik U 
Kinderen komen terug, afsluiting project en projectlied 
Gebed, afsluiten met gezamenlijk Onze Vader 
Inzameling van onze gaven 
Zingen slotlied: Lied 769: 1, 2, 5 en 6 Eens als de 
bazuinen klinken 
Zegen, gevolgd door 3 x Amen 
 

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.  
 

Kindernevendienstproject: De profeten weten het al 
Vandaag staat Jesaja 52:7-10 centraal: God zal 
terugkomen naar Jeruzalem en er zal weer vrede zijn. 
Ook zal God alle mensen troosten. 
 

Kinderkerstfeest 
Zondag 23 december is er Kinderkerstfeest voor alle 
kinderen van de basisschool. Wat we gaan doen, 
houden we nog even geheim… Maar er zal in ieder 
geval een lekker broodje knakworst zijn. Vanaf 16:45 

uur is er inloop met koffie, thee en iets lekkers voor je 
vader en/of moeder. Om 17:00 uur beginnen we! Je 
kunt om 19:00 uur weer opgehaald worden. Kom je 
ook? Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. 
Geef je vóór 20 december op bij Caroline Doelman 
(kindernevendienst@defontein058.nl). 
 

Winterwandeltocht 
Op donderdag 27 december is er een winterwandel-
tocht vanuit De Fontein met allerlei leuks onderweg. 
Starten kan tussen 15.00 en 17.00 uur, aanmelden 
hoeft niet. Informatie bij Josefien Zijlstra. 
 
“Samen Bijbellezen”, doe mee! 
Heel veel mensen vinden het niet zo gemakkelijk om 
persoonlijk de Bijbel te lezen. Of je wilt het wel, maar 
het lukt niet (door een druk leven bijvoorbeeld). Of 
misschien heb je een soort ‘stok achter de deur’ nodig. 
Voor iedereen die wil, zijn er dit winterseizoen de 
“Samen Bijbel-lezen-ochtenden”. De opzet is heel 
eenvoudig: je leest thuis de hoofdstukken uit het 
Bijbelboek dat aan bod is, en je schrijft kort op wat je 
daarin opvalt, of wat je niet begrijpt, etc. Op de ochtend 
zelf horen we van elkaar wat opgeschreven is en 
bespreken dat met elkaar. En ondergetekende vertelt 
nog wat over de inhoud, achtergrond en dergelijke. We 
beginnen om 10.00u en eindigen rond half 12. Deze 
ochtenden worden dus geen moeilijke cursusochtenden 
of iets dergelijks, want we willen gewoon…. samen de 
Bijbel lezen! 
Voelt u of voel jij je aangesproken? Doe mee! Komende 
dinsdagmorgen ben je, bent u van harte welkom! 
Leest u dan als voorbereiding thuis de hoofdstukken 4 
en 5 van het Bijbelboek “Micha”? De voorlopige data 
voor dit seizoen zijn: D.V. 18 december, 15 en 29 
januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 
7 en 21 mei. Ds. Alfons van Vliet 
 

Impuls zoekt versterking! 
Wegens het vertrek van een aantal bandleden zijn wij 
dringend op zoek naar nieuwe muzikanten! We zijn 
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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 lauradijkstra01@gmail.com of spreek 
één van de bandleden aan. 
 

GirlsOnly - Gezocht!  
Beste gemeenteleden!  
Zoals u heeft kunnen lezen in het magazine was de 
BoysOnly zeer geslaagd! Nu willen we graag voor de 
meiden van 12-16 jaar ook een GirlsOnly organiseren, 
maar dit lukt tot op heden nog niet. We zoeken 
hiervoor namelijk nog een aantal vrouwelijke 
vrijwilligers die dit willen organiseren! Deze groep 
meiden is erg enthousiast en heeft ontzettend veel zin 
in een leuke GirlsOnly-activiteit! Lijkt het u/lijkt het jou 
leuk om iets voor onze tieners te betekenen, dan kunt 
u/kun je gerust bij Romana of Bert terecht voor meer 
info! Groetjes Romana en Bert  
 

De boekenkast 
Op de boekenkast staan weer een paar boeken, dit zijn: 
Hendrikje Stoffels. Eén van de vrouwen van Rembrandt 
is de hoofdpersoon in dit verhaal dat gebaseerd is op 
haar werkelijke leven met deze beroemde schilder.  
Het is toegankelijk en boeiend geschreven in een 
romanvorm. 
In Zijn arm. Een ontroerend boek, geschreven vanuit de 
beleving van het kind Fransje Weststrate. Een beetje te 
vergelijken met “Bartje” van Anne de Vries. Dit verhaal 
speelt zich af in het christelijke Zuid-Beveland. 
 

De laatste strijd is de titel van de door Rick Joyner 
neergeschreven visioenen over de eindtijd. Het gaat 
over strijd, moed, volharding, terugval en dat alles door 
de ogen van bijzondere uitverkoren dieren, zoals 
bijvoorbeeld de arend. Alle dieren hebben – net als in 
een droom – een functie in het geheel. Wie niet bang is 
voor visioenen treft hier een leerzaam verhaal! 
 

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 
 

Bidden voor vervolgde broeders en zusters in Soedan 
Onverwachte vrijlating. Het zag er niet goed uit voor 
Peter Yen en Michael Yat. Deze Soedanese pastors 
zaten al maandenlang opgesloten in een gevangenis in 
Khartoem, de hoofdstad van het land. Christenen van 

over de hele wereld baden voor beide mannen. In 
augustus 2015 werden Peter en Michael vrijgesproken. 
Iets waar Michael niet meer op had durven hopen. “We 
zijn de Here God zo dankbaar dat Hij alle gebeden heeft 
verhoord en dat we gezond zijn gebleven”, vertelt Peter. 
Prachtige getuigenissen van verhoring van uw gebeden. 
Blijf bidden voor onze broeders en zusters die om hun 
christelijk geloof vervolgd worden. Meer informatie op 
www.opendoors.nl. Taakgroep Gebed  
 

Komende activiteiten in De Fontein  
17 december: Kerstmiddag ouderen met broodmaaltijd 
18 december: ‘Samen de Bijbellezen’ o.l.v. ds. Alfons 
van Vliet, 10.00 uur 
23 december: Kinderkerst in De Fontein 
27 december: winterwandeltocht vanuit De Fontein 
28 december: Oudejaarsconference Rob Favier 

 

Kerkdiensten 
Zondag 23december, 9.30 uur, 4e Advent, tienerdienst, 
ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor ZWO-
project Rwanda. 
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