Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 6 januari 2019
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken
van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de Wijkkas en
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst.
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Zingen voor de dienst: met filmpje Van A tot Z en
Lied 374 (ELB – met orgel)
Welkom, mededelingen en stil gebed
Aanvangslied: Lied 89: 1 en 5
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 89: 6
Gebed van verootmoediging en toewijding
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 436: 1, 5 en 6 (LvdK)
Keuzelied: “My Lighthouse” (filmpje)
Leefregels
Zingen: Lied 834 (OL: Gez. 437)
Gebed om het licht van Gods Geest
Lied met de kinderen: He’s got the whole world…
(filmpje)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Genesis 1
Verkondiging
Muzikaal, meditatief moment
Moment van persoonlijke bezinning
Zingen: Lied 161 (ELB)
De kinderen komen terug
Gebeden die we beginnen met
“Onze Vader” in het Aramees (filmpje)
en het zingen van het “Onze Vader” (filmpje)
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4
Zegen

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.

Extra avond over "luisterend bidden"
Komende donderdag is er voor degenen die in
november de drie avonden over "luisterend bidden"
hebben gevolgd, nog een extra avond, vanaf 19.45 uur.
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.
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 27 jan.: Stadsklooster
(Vijverstraat 2).
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Expositie Passie en Pasen
Van 23 maart t/m 29 maart komt er een exposite in De
Fontein “Passie en Pasen in Porselein”. Bijbelse taferelen
uit een verzameling van porseleinen poppen ontstond
iets heel nieuws. In totaal zijn er twintig taferelen uit de
Bijbel van Genesis tot Openbaring die op een prachtige
manier tentoongesteld zullen worden. De expositie is
voor iedereen gratis toegankelijk en er worden ook
scholen uitgenodigd. Op deze bijzondere manier mogen
we ook het evangelie uitdragen.

Gebedsgroepen
8 januari van 9.30-11.00 uur bij Hanny Wielenga,;
8 januari van 19.00-20.00 uur bij familie Brouwer;
Wij nodigen u van harte uit om met ons te bidden voor
onze gemeente, onze stad, ons land en de wereld waar
zoveel gebeurd.
Informatie gebedswerk Taakgroep Gebed:
Ds. Alfons van Vliet, Pytsje Dykstra, Germen L. van IJs.

Oproep medewerkers! Vrijwilligers gezocht!
Voor het opbouwen van twintig vitrines van de expositie
zoeken wij medewerkers zoals, opbouwers,
gastvrouwen/heren, en gidsen die rondleidingen willen
verzorgen. Er wordt na de aanmeldingen een
informatieavond gehouden waar alle taken en een
tijdsindeling met elkaar worden besproken. In de hal
van de kerk vindt u een intekenlijst met de verschillende
werkzaamheden waarvoor u zich kunt aanmelden.
Ook kan dat via Germen L. van IJs
Taakgroep Evangelisatie
(Ds. Alfons van Vliet, Josefien Zijlstra, Germen L. van IJs)

Bidden voor vervolgde christenen in Centraal Azië
Dertig christenen en hun kinderen in Azerbeidzjan
kwamen samen voor een aanbiddingsdienst toen de
politie een inval deed. De geheime bijeenkomst werd
stopgezet. Het zou “illegaal” zijn. Steeds meer wetten
beperken christenen in Azerbeidzjan om de Here God te
aanbidden. Sameda is door haar man uit huis gezet toe
ze christen werd. Hij dreigt nu om van haar te scheiden
en hun dochter met zich mee te nemen. Hamida was al
15 jaar lang christen. Nadat haar islamitische man een
reis naar Mekka had gemaakt veranderde zijn houding
ten opzichte van het christendom. Nu mag Hamida
nooit het huis uit om andere christenen te ontmoeten.
Schrijnende situaties waarvoor ons gebed hard nodig is!
Meer informatie op www.opendoors.nl

Gebedsgroep Women to Women
Vrouwen bidden voor vervolgde christenvrouwen over
de gehele wereld.
21 januari van 9.30 uur-11.30 uur bij Saakje van IJs,

Kerkdiensten
Zondag 13 januari, 9.30 uur, Heilig Avondmaal (lopend),
ds. Alfons van Vliet. De Avondmaalscollecte is voor de
Voedselbank Leeuwarden en de tweede collecte is voor
het ZWO-project Rwanda.

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

