
 

 

Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 20 januari 2019 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken 
van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Oecumene en 
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst. 

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 150: 1, 2 en 3 (ELB) Ruis, o Godsstroom der 
genade 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 71: 1 en 3 (LB) Heer, laat mij schuilen in 
uw hoede 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 71: 11 en 13 (LB) Ik zie, o Heer, uw trouw 
oprijzen 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: He’s got the whole world in His 
hands (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jesaja 35: 1-6 (NBV) 
Zingen: Lied 23: 1 en 2 (Zingende gezegend) Het dorre 
land zal juichen 
Schriftlezing: Marcus 2: 1-12 (NBV) 
Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5 (LB) Laat ons de Heer 
lofzingen 
Verkondiging 
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 (LB) N.B. vers 2: Hij die de 
lammen lopen liet 
De kinderen komen terug 
Als inleiding op het gebed zingen: Lied 769 (Opw) Bouw 
Uw Koninkrijk 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 413: 1, 2 en 3 (LB) Grote God, wij loven U 
Zegen, gevolgd door 3x 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.  
 

Privacy (AVG) toestemmingsformulier 
U heeft onlangs van het Kerkelijk Bureau van de PGL 
een brief met het Privacy toestemmingsformulier  
 

 
ontvangen met het verzoek deze in te vullen en te 
retourneren. 
U kunt dit doen op de wijze zoals omschreven is in de 
begeleidende brief. U mag uw ingevuld formulier echter 
ook deponeren in de hiervoor bestemde doos, die in de 
hal van De Fontein bij de keuken op een tafel staat. 
Indien gewenst in een gesloten enveloppe. Wij zorgen 
voor bezorging bij het Kerkelijk Bureau; u bespaart 
hiermee de postzegel. 
 

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- 21.00 
uur. 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).   
Informatie gebedswerk: Ds. Alfons van Vliet, Pytsje 
Dykstra, Germen L. van IJs, 
Taagroep 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 
(acht 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 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april en 9 en 
23 mei. De kosten bedragen € 25,- per persoon. Graag 
opgeven hiervoor bij Pytsje Dijkstra, Germen van IJs of 
Alfons van Vliet. Bij hen kunt u ook meer informatie 
krijgen. Opgave mogelijk tot 31 januari ! 
 

Oproep medewerkers! Vrijwilligers gezocht! 
Van 23 t/m 29 maart komt de exposite Passie en Pasen 
in Porselein in De Fontein. Wij vragen medewerkers voor 
opbouw van de vitrines, gastvrouwen, en rondleid(st)ers 
tijdens de expositiedagen. 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  
 

Country Trailband 
Samenzang uit Johannes de Heer, Glorieklokken en 
Gospelliederen met de Country Trailband op zondag 10 
februari in de Anna Tsjerke in Winsum (Fr.). Aanvang 
19.30 uur, toegang vrij. 
 

Kerk, School en Gezinsdienst 
Op zondag 10 februari wordt er een Kerk, School en 
Gezinsdienst gehouden in De Fontein in samenwerking 
met de Prins Constantijnschool. Thema: Zien en Gezien 
worden.  
Een prachtige dienst met medewerking van de kinderen 
van de Prins Constantijnschool, een Koper Ensemble van 
school met ondersteuning van het jeugdorkest van 
Hosanna en van Impuls. De dienst begint om 9.30 uur. 
Voorganger Ds. Alfons van Vliet.  
Taakgroep Evangelisatie  
 

Bidden voor vervolgde christenen in Mexico 
Toen Maria en Juan Nicholas een doodgeboren baby 
kregen vroeg Juan Nicholas zijn broer, die agent is, om 
toestemming voor een begrafenis. Omdat het echtpaar 
christen is, kregen ze geen toestemming. Het kind 
moest daarom buiten het dorp begraven worden. Drie 
inheemse christelijke gezinnen uit de staat Oaxaca 
werden verbannen uit hun dorp. Zij weigerden om mee 
te werken aan feesten waar het katholiek geloof wordt 
vermengd met inheemse tradities. De gezinnen kregen 
een maand om al hun spullen te verkopen en te 
vertrekken. Een nabijgelegen dorp ving de christenen 
op. Wilt u blijven bidden voor de vervolgde christenen, 
onze broeders en zusters. Meer informatie op 
www.opendoors.nl 
 
 
 
 

Gebedsgroepen De Fontein 
21 januari: 9.30 uur, Women tot Women gebedsgroep,  
22 januari: van 9.30-11.00 uur bij Pytsje Dykstra,  
23 januari: van 20.00-21.00 uur Gebedsavond, Week 
van Gebed 
5 februari:  van 19.00-20.00 uur bij familie Brouwer,  
Wij nodigen u van harte uit om met ons te bidden voor 
onze gemeente, stad, land en de wereld waar zoveel 
gebeurd. 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
23 januari: Gebedsavond van Week van Gebed 
29 januari: ‘Samen de Bijbellezen’ 
30 januari: Bijbelkring Hans Kemperman 
7 februari: Start cursus ‘Levend in Christus’ 
10 februari: Kerk, School en Gezinsdienst 
10 maart: Gezamenlijke lunch  
 

Kerkdiensten 
Zondag 27 januari, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De 
tweede collecte is voor JOP Jeugdwerk PKN. Duizenden 
jongeren spelen Sirkelslag. Sirkelslag is een online spel 
van JOP waarbij kinderclubs, jeugdgroepen of 
schoolklassen via internet tegen andere groepen of 
klassen uit heel Nederland spelen. Kinderen voeren als 
groep uitdagende opdrachten uit. Het spel is een mooie 
manier om ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen en het versterkt bovendien 
teambuilding en het onderlinge vertrouwen in een 
groep.  

http://www.opendoors.nl/

