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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 30 december 2018 

 
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van 
dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor INLIA t.b.v. 
asielzoekers en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen vóór de dienst: Heer, U bent mijn leven (met 
filmpje meezingen) en                          
Lied 31 (ELB, met orgel - extra coupletten) 

1 Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate 
omnes gentes, laudate Dominum 
2 Bring huld’ oan God jim folken, loovj’allegear de Hear, 
bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear 
3 Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord, 
sing praises all you peoples, sing praises to the Lord 
4 Prijst God nu alle volken, prijst God en eert Zijn Naam, 
prijst God nu alle volken, prijst God en eert Zijn naam 
5 Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate 
omnes gentes, laudate Dominum 
6 Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer, verblijdt 
u alle volken, en looft God altijd weer. 

Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Ps. 118: 1, 9 en 10 (1 en 9 in wisselzang) 
Bemoediging en begroeting 
Zingen: Lied 342 (ELB) 
Gebed 
Leefregels: Mattheüs 5: 14-16 
Lied met/voor kinderen: Schijn maar… (filmpje)  
Gebed om het licht van Gods Geest  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing:  Lucas 2: 8-14 
Zingen: Lied 481: 1 en 2 
Schriftlezing: Johannes 17: 1-4 
Verkondiging  
Zingen: Lied 906: 1 t/m 4 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Zingen: Geef God alle eer   
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van onze gaven 

Slotlied: Lied 362: 1, 2, 3 en 5 (ELB) 
Zegen 
 

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. 
 
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 
gelegenheid om vragen te stellen. Stelt u het op prijs 
om al eerder kennis te nemen van de inhoud, dan kunt 
u schriftelijk een verzoek indienen bij de scriba. Na 7 
januari 2019 krijgt u dan schriftelijk of via de mail het 
Visiedocument toegezonden. 
 
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. Alfons 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 februari, 7 
en 21 maart, 4 en 18 april en 9 en 23 mei. De kosten 
bedragen ongeveer € 25,- per persoon. Graag hiervoor 
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opgeven bij Pytsje Dijkstra, Germen van IJs of Alfons van 
Vliet. Bij hen kunt u ook meer informatie krijgen. 
 

Week van Gebed 20-27 januari 
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).   
 
Nieuwjaarsdag 
Traditiegetrouw wordt er na de dienst op 
Nieuwjaarsmorgen 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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 en 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, Pytsje 
Dijkstra, penningmeester. 
 
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  
 

Kerkdiensten 
Maandag 31 december, Oudejaarsavond, 19.30 uur, 
ds. Alfons van Vliet.  De ene collecte is de 
Eindejaarscollecte ten behoeve van kerkenwerk in eigen 
gemeente.   
Dinsdag 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag, 10.30 uur, ds. 
J.G. Kemperman. De ene collecte is een Extra collecte 
ten behoeve van de diaconie. 
Zondag 6 januari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor de Wijkkas. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


