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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 27 januari 2019 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. 
Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor JOP 
Jeugdwerk PKN en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 247: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Blijf mij nabij 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 86: 1 (De Nieuwe Psalmberijming) Luister, 
HEER, naar mijn gebeden 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 86: 2 en 4 (DNP) HEER, uw goedheid laat 
ons leven 
Korte inleiding op deze dienst 
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: Lucas 4: 14-21 (NBV) 
Zingen: Lied 530: 1, 2, 3 en 4 (LB) De Geest des Heren is op 
Hem 
Schriftlezing: Lucas 4: 22-30 (NBV) 
Zingen: Lied 943: 1, 3, 4 en 6 (LB) God gaat zijn ongekende 
gang 
Verkondiging 
Luisteren: Bach 156: Ich steh mit einem Fuss im Grabe 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Zingen: Lied 798 (Opw) Houd vol! (filmpje) 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 747: 1, 3, 4 en 6 (LB) Eens komt de grote 
zomer 
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. 
 

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 
 

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 
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jeugdorkest van Hosanna en Impuls. De dienst begint 
om 9.30 uur. Voorganger Ds. Alfons van Vliet.  
Taakgroep Evangelisatie  
 

Uit de boekenkast 
We hebben weer even een paar boeken voor u 
uitgelicht. Het zijn:  
Thuis in Mitford. Een lekker dik boek van Jan Karon over 
allerlei gebeurtenissen rond de plaatselijke  geestelijke 
“Father Tim”.  Hij is niet zo handig in contacten en dat 
levert hilarische situaties op. Nellie Schuurmans wees 
mij er enkele weken terug nog op, dat het zo’n lekker 
boek was. Niet moeilijk, goed voor de ontspanning. Te 
harer eer! 
Het jongetje dat in de hemel was. Dit boek van Todd 
Burpo is ook weer beschikbaar. Het vertelt de 
ervaringen van het gezin Burpo na de bijna-
doodervaring van zoontje Colton. Colton vertelde dat hij 
in de hemel was geweest en daar een overleden zusje 
en zijn opa had gezien. Een leerzaam boekje, makkelijk 
te lezen en goed om over na te denken. 
Het doel van beproeving en Aan de rand van bitter 
water. Twee kleine studieboekjes van Derek Prince.  
Wij mensen zijn geneigd om te zorgen voor een prettig 
leventje voor onszelf en degenen die wij liefhebben. God 
gebruikt echter moeilijke situaties voor onze vorming voor 
de eeuwigheid! 
Natuurlijk boven-natuurlijk Dit boek van Gary Best neemt 
ons mee de diepte in om ons meer te laten openstaan 
voor de Heilige Geest van God in allerlei situaties. Zo 
kunnen we onze relatie met God verdiepen. 
 

Bidden voor vervolgde christenen in India 
De christelijke Unga Karma werd twee jaar geleden 
verbannen uit zijn dorp. Hij vertrok met zijn gezin, maar 
de dorpsgenoten lieten hem niet met rust. Uiteindelijk is 
hij in september 2018 gedood, waarbij hij zijn vrouw en 
vier kinderen achterliet. In september 2018 werden 91 
incidenten met christenen gemeld. In heel India schakelen 
hindoe-extremisten de politie in om gebedsbijeenkomsten 
te verstoren, pastors op te pakken of mensen te dwingen 
hun geloof in Jezus Christus op te geven. Wilt u blijven 
bidden voor de vervolgde christenen, onze broeders en 
zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl 
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen De Fontein 
27 januari: 20.00-21.00 uur, Afsluiting gebedsweek, 
Stadsklooster Vijverstraat 
5 februari: van 19.00-20.00 uur bij familie Brouwer; 
5 februari: van 9.30-11.00 uur bij familie Tromp; 
19 februari: van 9.30-11.00 uur bij Hanny Wielenga,  
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden 
voor onze gemeente, stad, land en de wereld, waar zoveel 
gebeurt. 
Taakgroep Gebed  
 
 

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

Kerkdiensten 
Zondag 3 februari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat. 
Water staat Bengalen aan de lippen.  
In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op 
rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende 
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en 
wervelstormen spoelen huizen weg en loopt 
landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken bereidt 
Kerk in Actie mensen voor op rampen door schuilplaatsen 
te bouwen, evacuatieplannen op te stellen en direct 
noodhulp na overstromingen te bieden. 

http://www.opendoors.nl/

