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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 25 december 2018. Eerste Kerstdag, 

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 Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Kinderen 
in de knel en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). 

We wensen u een goede dienst toe! 

 
 

Liturgie 
Voor de dienst zingen:  
Lied 477:1, 2 en 3 (LB) Komt allen tezamen 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 526 (Opw) Goed nieuws – samen met 
Impuls 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 132: 1 en 3 (LB) Heer, denk aan David en 
zijn eed  
Votum en groet  
Zingen: Psalm 132: 4 en 10 (LB) Zo zal ik naar Gods 
woning gaan 
Zingen: Lied 476: 1, 2, 3 en 4 (LB) Nu zijt wellekome, 
Jesu, lieve Heer 
Het Koor zingt de verzen 1 en 2, allen zingen de verzen 
3 en 4 
Zingen: Lied 129: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Er is een 
kindeke geboren op aard 
Het Koor zingt: Gloria voor de allerhoogste Heer – 
samen met Impuls 
Gebed bij opening van de Schrift 
Adventsproject: 
Filmpje bekijken, de kinderen komen naar voren 
Kinderlied zingen: Kom erbij! 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Het Koor zingt: 
- Het volk dat in donkerheid wandelt (vgl. Jesaja 9:1 
NBG) 
- Want een Kind is ons geboren (vgl. Jesaja 9:5 NBG)  
Schriftlezing: Lucas 2: 1-14 (NBG) 
Zingen: Lied 474: 1, 2 en 3 (LB) Loof God, gij christ’nen, 
maak Hem groot 
Schriftlezing: Lucas 2:15-20 (NBG) 

 
Zingen: Lied 475: 1, 2 en 3 (LB) Ik mag hier aan uw 
kribbe staan 
Verkondiging 
Zingen: Lied 625 Wat een liefde (Opw)– samen met 
Impuls 
De kinderen komen terug 
Adventsproject: Projectlied zingen 
Het Koor zingt: Christ was born – samen met Impuls 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Zingen: Lied 807 (Opw) God van licht, wees mijn gids – 
samen met Impuls 
Inzameling van de gaven  
Zingen: Lied 487: 1, 2 en 3 (LB) Eer zij God in onze dagen 
Zegen, gevolgd door: Ere zij God 
Impuls zingt: May you have (Trinity) 
 

Algemene berichten 
 
Betekenis kerstversiering Liturgisch centrum 
Tet Tromp heeft geprobeerd uit te beelden wat zij 
hiermee bedoeld. Rondom de wereldbol straalt het licht 
van kerst. Dit is voor haar een gebedspunt, dat de hele 
wereld mag horen van dit grote wonder. 
 
Kerstproject: de profeten weten het al 
Vandaag ronden we het Kerstproject af. We lezen uit 
Lucas 2:1-21: Jezus wordt geboren in Bethlehem. Hij is 
de redder van de mensen, waar iedereen al zo lang naar 
uitkeek. 
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Bidden voor vervolgde broeders en zusters in China 
Kinderen onder de achttien jaar in China mogen geen 
christelijke ontmoetingsplekken bezoeken. Ook worden 
christelijke scholen door hun leraren gedwongen hun 
geloof te verloochenen. Om de kerken die met 
vervolging te maken hebben te steunen, geeft Open 
Doors trainingen aan kerkleiders en aan studenten die 
kerkleider willen worden. Ze leren strategieën om om te 
gaan met vanuit de overheid opgelegde restricties. De 
studenten in het bijzonder hebben bemoediging en 
gebed nodig. Blijf bidden voor onze broeders en zusters 
die om hun christelijk geloof vervolgd worden. Meer 
informatie op www.opendoors.nl. Taakgroep Gebed  
 

Open Doors magazine en gebedskalender 
De nieuwe uitgave van het Open Doors magazine en de 
gebedskalender voor december t/m februari is weer 
beschikbaar. U kunt deze vinden op de lectuurtafel in 
de hal van de kerk. Taakgroep Gebed  
 

Cursus “Levend in Christus” 
Afgelopen seizoen heeft een aantal mensen uit onze 
gemeente, waaronder ook onze predikant ds. Alfons 
van Vliet, de cursus van het Evangelisch Werkverband 
“Levend in Christus” gevolgd. We zijn erg blij te kunnen 
aankondigen dat we in het komend halfjaar deze cursus 
(8 donderdagavonden) willen aanbieden aan wie daar 
belangstelling voor heeft. Ds. van Vliet zal één van 
degenen zijn die de cursus verzorgen. De cursus is er op 
gericht dat kerken en christenen geholpen worden om 
de (‘bijzondere’) gaven van de Geest te ontdekken en te 
groeien in het gebruik ervan. 
Deze cursus gaat (bij voldoende deelname) D.V. 
plaatsvinden op de volgende data: 7 en 28 febr, 7 en 21 
maart, 4 en 18 april en 9 en 23 mei . De kosten 
bedragen ongeveer € 25,- per persoon. Graag opgeven 
hiervoor bij Pytsje Dijkstra, Germen van IJs of Alfons van 
Vliet. Bij hen kunt u ook meer informatie krijgen. 
 

Week van Gebed 20-27 jan 
Ook in 2019 wordt de “Week van Gebed” weer in onze 
stad gehouden. Samen met christenen uit allerlei 
kerken en gemeenten een uur God aanbidden, danken, 
voorbeden doen voor onze stad, onze kerken, de 
wereld…. Iedere avond op een andere plek. Doet u 
mee? Eén avond, meerdere, of zelfs iedere avond? 
Steeds van 20.00- 21.00u. Het is zó bemoedigend! 
De data en plekken: 
Zondagavond 20 jan: Stadsklooster (Vijverstraat 2), 
maandagavond: Opstandingskerk (Achter de Hoven 
272), dinsdagavond: City Life Church Salvator 
(Archipelweg 133), woensdagavond: De Fontein 
donderdagavond: Uitzicht (Archipelweg 222), 
vrijdagavond: Parkkerk (Jan van Scorelstraat 76), 
zaterdagavond: Elim (Huizum Dorp 73, gebouw naast 
dorpskerk), zondagavond: Stadsklooster (Vijverstraat 2).  
 

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 
 

Kerkdiensten 
Zondag 30 december, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor INLIA, het Internationaal 
Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers, biedt praktische hulp en juridische en 
financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en 
aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dat het grote wonder van Kerst door mag dringen in de harten van de mensen 

 
 

http://www.opendoors.nl/
http://www.events4christ.nl/

