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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 23 december 2018. Vierde Advent 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst 
is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor ZWO-project Rwanda en de collecte in 
de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Avé Maria (filmpje);  
Lied 623 (Opw, zingen met filmpje);  
Lied 232 (ELB, met orgel)  
Welkom en mededelingen 
Aansteken 3e Adventskaars en gedichtje 
Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 3 
Bemoediging en groet 
Zingen: lied Knoop het even in je oren (filmpje) 
Gebed 
Kindermoment:  
Filmpje, kinderen naar voren, lied Kom erbij 
Kinderen gaan naar kindernevendienst 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Schriftlezing: Genesis 38: 11- 19 en 24-30  
Zingen: Lied 152: 1, 2, 3 en 6 
Schriftlezing: Mattheüs 1: 1-6 
Verkondiging  
“Thank you “ (filmpje – vertaling z.o.z.) 
Moment van overdenking en eigen ontmoeting met 
God 
Zingen: Gez. 487 (LvdK) 
Kinderen komen terug, projectlied  
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van onze gaven, ondertussen 
Zingen: lied 533 (Opw, filmpje)  
Zingen: Lied 442  
Zegen 
 

Algemene berichten 
Kerstproject: de profeten weten het al 
Vandaag luisteren we naar de profeet Zacharia (9:9-10). Er 
komt een nieuwe koning, die zal rijden op een ezel. Hij zal 
vriendelijk en rechtvaardig zijn en brengt vreugde, ook in 
donkere en moeilijke tijden. 
 

Kinderkerstfeest 
Heb je je niet opgegeven voor het kinderkerstfeest 
vanmiddag, maar wil je toch komen? Dat kan! Geef het 
door aan de kindernevendienstleiding of bel Caroline 
Doelman. 
 
 

Keuzelied 
Winterwandeling  
Op donderdag 27 december wordt tussen 15.00 en 17.00 
uur door de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt een winter-
wandeling gehouden met diverse bijzondere stops. Thema: 
“Escher in de wijk” Doelstelling: Verbinden. Een prachtige 
manier om als Fontein verbindingen te leggen met de wijk. 
Een activiteit voor jong en oud, dus kom allemaal! Start- en 
eindpunt van de wandeling is in De Fontein. De wandeling 
wordt georganiseerd de Taakgroep Evangelisatie i.s.w. 
Wijkteam en studenten van het Friesland College, NHL 
Stenden, de Friese Poort, en O3 Leeuwarden. 
 

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. 
 
GirlsOnly - Gezocht!  
Beste gemeenteleden! Zoals u heeft kunnen lezen in het 
magazine was de BoysOnly zeer geslaagd! Nu willen we 
ook voor de meiden van 12-16 jaar een GirlsOnly 
organiseren, maar dit lukt tot op heden niet. We zoeken 
hiervoor 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 jij gerust bij Romana 
of Bert terecht voor meer info! Groetjes Romana en Bert  
 

De Fontein van nu naar 2025 
Het (concept) Visiedocument is klaar en zal op 7 januari 
in de kerkenraad worden besproken. Om ook de 
gemeenteleden op de hoogte te brengen van de inhoud 
van dit document wordt er op 13 en op 20 januari een 
gemeenteochtend gehouden. Na de koffie wordt dan 
een PowerPoint presentatie gegeven en is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Stelt u het op prijs om al 
eerder kennis te nemen van de inhoud, dan kunt u 
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schriftelijk een verzoek indienen bij de scriba. Na 7 
januari 2019 krijgt u dan schriftelijk of via de mail het 
Visiedocument toegezonden. 
 

Nieuwjaarsdag 
Traditiegetrouw wordt er na de dienst op Nieuwjaars-
morgen koffie gedronken met daarbij warme oliebollen. 
Jarenlang hebben Jan en Jissy Lolkema dit verzorgd, 
samen met Wimmie Timmermans en Jaap Visser. 
Helaas hebben Jan en Jissy aangegeven te willen 
stoppen met deze activiteit en ook Wimmie moet 
noodgedwongen afhaken. We willen hen heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet in de vele afgelopen jaren. Het 
betekent wel, dat we op zoek moeten naar mensen die 
deze traditie willen voortzetten. Wanneer iemand daar 
voor voelt, kan die zich melden bij Reinouw Jellema. 
 

Jeugdactiviteit schaatsen 

Hey toppers! Wie heeft er zin om donderdagmiddag 27 
december te gaan schaatsen in de Elfstedenhal? We 
willen dit van ongeveer 13:15-15:45 gaan doen! Vanaf 
13:00 uur verzamelen we bij de ingang van de hal! Het 
schaatsen is wel op eigen kosten. Mochten er 'oudere' 
gemeenteleden zijn, die graag met de jeugd mee willen 
schaatsen, dan zijn jullie van harte welkom! Voor 
vragen kunnen jullie terecht bij Bert Dijkstra 
(bert@royalmission.nl)! 

 

Over het Granny-project 
Van de Stichting Vrienden van Georgië is een 
nieuwsbrief over het Granny-project ontvangen, het 
financieel ondersteuningsprogramma voor oudere, 
alleenstaande vrouwen in Georgië. Als wijkgemeente 
zijn wij hierbij al jaren betrokken zijn. In de nieuwsbrief 
worden alle mensen bedankt die het afgelopen jaar een 
bijdrage hebben gegeven voor dit mooie en bijzondere 
project. De nieuwsbrief is te lang om hier uitgebreid 
verslag van te doen; mocht u deze nieuwsbrief graag 
willen lezen, stuur dan een mailtje u krijgt vervolgens de 
brief per mail binnen. (Eventueel kan de brief ook 
gekopieerd worden voor degene die geen mail heeft.) 
Giften voor het Granny-project zijn altijd welkom op: 
NL08 RABO 03942 94 920 t.n.v. Stichting Vrienden van 
Georgië, o.v.v. Granny-project De Fontein Leeuwarden. 
Namens het Granny-comité van De Fontein. 
 

Kerkdiensten 
25 december, 9.30 uur, Kerstmorgen, ds. J.G. 
Kemperman. De tweede collecte is voor KiA/Kinderen in 
de knel. Geef licht aan kinderen in de knel in 
gewelddadige wijken in Zuid-Afrika, weeskinderen in 
Oekraïne, werkende kinderen in Colombia en 
vluchtelingenkinderen in Myanmar, Syrië en Libanon. 

 
 
“Thank you….” 
Zo vaak stak U Uw hand uit naar mij, 
Maar ik draaide U mijn rug toe,  
want ik dacht dat U niet had wat ik nodig heb. 
Nu bent U alles, U bent alles voor mij. 
Ik kan niet zonder U God, U bent alles. 
 
En ik wil mijn dank uitspreken, 
Ik was verloren en U hebt me gevonden, 
Ik was dood van binnen, en U blies in me, 
U bracht deze beenderen tot leven. 
Ik wil zeggen “dank U” ! Dank U voor mijn redding. 
Dank U dat U onvoorwaardelijk van mij houdt, God ! 
 
 
 
 

 
 
U stond met Uw armen wijdopen, maar ik rende weg, . 
want ik was bang voor de pijn die met het vertrouwen mee 
kwam, maar ik rende terug, in Uw omhelzing, 
Omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn, 
U zou me nooit verlaten God. 
 

En ik wil mijn dank uitspreken, 
Ik was verloren en U hebt me gevonden, 
Ik was dood van binnen, en U blies in me, 
U bracht deze beenderen tot leven. 
Ik wil zeggen “dank U”! Dank U voor mijn redding. 
Dank U dat U onvoorwaardelijk van mij houdt, God ! 
 

Ik heb U niet verdiend, God  
maar U blijft dwars door alles heen van me houden. 
o, U zou nooit stoppen met het houden van me, God!
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