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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 3 februari 2019 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken 
van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede collecte is voor Kerk in 
Actie / Werelddiaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Van A tot Z met filmpje en  
Lied 396: 1 en 2 (ELB) met orgel  
Welkom, mededelingen en stil gebed         
Aanvangslied: Lied 90: 1 en 2 
Bemoediging en groet                 
Zingen: Lied 92: 2 en 3  
Gebed van verootmoediging en toewijding          
Genadeverkondiging                    
Lied: How great is our God (filmpje) 
Leefregels: Exodus 20: 1-17                                    
Zingen: Lied 119: 6 en 60 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Lied met de kinderen: Mozes (filmpje)   
De kinderen gaan naar de kindernevendienst   
Schriftlezing: Matth. 25: 31-46 
Verkondiging (tekst: Deut. 27: 19)                                                    
Ik was hongerig… (filmpje)  
Moment van persoonlijke ontmoeting met God 
Zingen: Lied 402: 1, 2, 3 en 6 (ELB)                                                             
De kinderen komen terug 
Gebeden  
Inzameling van onze gaven 
Ondertussen: Ruilen met Miguel (filmpje) 
Slotlied: Lied 981: 1, 2 en 5                
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. 
 
Wijkbusje 
Ruim 40 jaar heeft Yckje Bijma met veel plezier en inzet 
met het wijkbusje gelopen. Helaas komt daar nu om 
gezondheidsredenen een einde aan. We willen haar heel 
hartelijk bedanken voor het kerkenwerk wat ze op deze 
manier heeft gedaan. 
 
Oproep medewerkers! Vrijwilligers gezocht! 
Van 23 t/m 29 maart komt de expositie 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 
Jeugdorkest van Hosannah en Impuls. De dienst begint om 
9.30 uur. Voorganger is Ds. Alfons van Vliet.  
Taakgroep Evangelisatie  
 
Asia Bibi is vrij 
Veel christenen over de hele wereld hebben de laatste 
maanden extra gebeden voor de vrijlating van Asia Bibi. 
De opperrechters in Pakistan hebben afgelopen dinsdag 
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het hoger beroep afgewezen dat was aangetekend tegen 
de vrijspraak van Asia Bibi. De 51-jarige christelijke vrouw 
werd eerder strafrechtelijk vervolgt en ter dood 
veroordeeld wegens vermeende godslastering. Ze is nu 
definitief vrij en kan het land verlaten.  
Een gebedsverhoring, alle reden tot dankbaarheid aan 
onze grote God.  
Taakgroep Gebed  
 
Geloven in Leeuwarden 
De voorjaars editie van de krant Geloven in Leeuwarden is 
weer uitgekomen met daarin oecumenische activiteiten 
voor Leeuwarden en omgeving. U kunt vanuit de krant 
weer een keuze maken uit een diversiteit van 
onderwerpen zoals Bijbel@Theologie, Liturgie, Jeugd en 
Jongeren, Spiritualiteit en Samenleving.  
De kranten liggen in de kerk om mee te nemen.  
Taakgroep Vorming en Toerusting  
 
Country Trailband 
Samenzang uit de bundel van 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. 
 
Bidden voor vervolgde christenen in Maleisië 
Nummer 23 op de ranglijst van Christenvervolging 2018. 
Toen Ania haar geloof deelde met haar dochters werd met 
name haar oudste dochter erg boos. Ze werd nog bozer 
toen haar zusje ook christen werd. De weerstand van haar 
dochter doet Ania veel pijn. Ook durft ze het evangelie niet 
te delen met familie en vrienden. Nora werd geboren als 
moslim, maar kwam tot geloof in de Here Jezus. Haar man 
is van geboorte christen. Ze zijn getrouwd in de kerk, maar 
niet voor de wet en daarom is hun huwelijk niet officieel. 
Als ze kinderen zouden krijgen, worden die van hen 
afgepakt als ze ontdekken dat Nora christen is. Ze huilt: 
“Het is voor ons onmogelijk om kinderen te krijgen”. Wilt u 
blijven bidden voor de vervolgde christenen, onze broeders 
en zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl 
Taakgroep Gebed 
 
Gebedsgroepen De Fontein 
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 
gebeurd. 
Taakgroep Gebed  
 
Komende activiteiten in De Fontein 
10 februari: Kerk-, School- en Gezinsdienst 
12 februari: ‘Samen de Bijbel lezen’, o.l.v. Alfons van Vliet 
20 februari: Bijbelkring o.l.v. Hans Kemperman 

3 maart: Gezamenlijke lunch  
 

Kerkdiensten 
Zondag 10 februari, 9.30 uur, Kerk-, School- en 
Gezinsdienst, ds. Alfons van Vliet, m.m.v. Impuls, 
Jeugdkorps van Hosannah en Koper Ensemble van Pr. 
Constantijnschool.  
De tweede collecte is voor PKN / Catechese en Educatie. 
Het is niet altijd makkelijk om jongeren te leren over het 
christelijk geloof op een manier die bij hén past. JOP 
ontwikkelt catechesemateriaal waarin alle belangrijke 
basisthema's aan de orde komen, zoals doop, avondmaal, 
wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het 
christelijk geloof ‘waar’ is?  

mailto:Bijbel@Theologie
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