De Fontein

Prins Constantijnschool

Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 10 februari 2019
Kerk-School-Gezinsdienst – thema Zien en gezien worden
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Muzikale medewerking verzorgd door Impuls, Koper Ensemble Prins
Constantijnschool en het Jeugdorkest van Hosannah. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van
dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN / Catechese
en Educatie.
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Zingen vóór de dienst: Van A tot Z (filmpje),
Welkom, welkom, allemaal (filmpje),
Jeugdorkest Hosannah speelt
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2
Zingen: Kijken met je ogen
Gebed
Zingen: God kent jou
Bijbelverhaal
Zingen: 4 mannen en een zieke vriend
“Spreekwoorden en gezegden”
Zingen: Je bent bijzonder
“Echte vrienden zien mogelijkheden”
Overdenking
Zingen: Je mag er zijn
Opzegversje
Jeugdorkest
Gebeden
Collecte
Zingen: Gez. 487
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
Inleveren van het Privacy toestemmingsformulier kon
o.a. door deze te deponeren in de hiervoor bestemde
doos op een tafel bij de keuken in de hal van de kerk.
Wij nemen aan dat de meesten van u dit formulier nu
ingeleverd hebben via postbezorging, zelf brengen
naar het Kerkelijk Bureau of via de doos in de kerk.

Met ingang van zondag 17 februari wordt deze
doosservice beëindigd.
"Samen de Bijbel lezen"
Komende dinsdag is iedereen weer van harte welkom
om samen de Bijbel te lezen en daar met elkaar over te
praten. De gespreksochtend begint om 10.00 uur en
duurt tot ongeveer half 12. Leest u thuis de laatste twee
hoofdstukken van het boek van de profeet Micha?
Ds. Alfons van Vliet
Gezamenlijke lunch
Op zondag 3 maart is er na de ochtenddienst weer een
lunch waarbij u allemaal wordt uitgenodigd.
Wij vragen u dan weer om iets mee te willen nemen,
zoals verschillende soorten broodjes, salades,
beleg, fruit enz. U weet wel zoals we het gewend zijn
bij het houden van een lunch. Er wordt natuurlijk weer
voor heerlijke soep gezorgd.
Mocht u nog vragen hebben, spreek Margreet Mollema
of Saakje van IJs dan gerust aan. U kunt uw etenswaren
meenemen op zondag 3 maart en afgeven in zaal 5.
Margreet en Saakje
Vrouwevent 2018: Jij, mooi mens!
Wie ben jij en hoe kijk je naar jezelf. Vergelijk je jezelf
steeds met anderen en zie je daardoor niet altijd meer
hoe mooi je zelf bent? En wie ben je door Gods ogen?
Over dit onderwerp willen we graag met elkaar
nadenken tijdens het vrouwevent van #Vrouw058.
Op vrijdag 1 maart wordt voor de derde keer het
Interkerkelijk Vrouwevent van #Vrouw058
georganiseerd. Deze keer zijn we te gast in de
Bethelkerk, Huizumerlaan 102. Het thema van deze
avond is: Jij, mooi mens! Het wordt een avond met tijd
voor ontmoeting, shoppen, een spreekster, workshops
en nog veel meer.
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De avond begint om 19.30 uur, de zaal gaat open om
19.00 uur.
Vanaf 1 februari kun je je opgeven voor deze avond, via
de website: www.geloven058.nl/vrouw058. Je kunt dan
gelijk een leuke workshop uitkiezen.
De kosten voor de avond zijn tien euro per persoon.
Van harte welkom!
Doppen sparen
We lezen en horen veel over milieuvervuiling door o.a.
plastic. Veel afvalplastic ligt in de oceaan (plastic soep).
Iedereen kan een steentje bijdragen om dit te
verminderen of zelfs te doen stoppen.
Hoe? Door plastic doppen te sparen, maar ook
kroondoppen van bijvoorbeeld flesjes. De ingezamelde
doppen worden gerecycled en hergebruikt. De
opbrengst van de ingeleverde doppen gaat naar
Stichting Internationale Kinderhulp Nederland. Deze
stichting draagt zorg voor wees- en verlaten kinderen
over de hele wereld.
Een geweldig initiatief; we zorgen voor een schoon
milieu en bieden kansarme kinderen een menswaardig
bestaan. U spaart toch ook mee! In de hal van de kerk
staat een inzamelbak waar u zondags uw bijdrage in
kunt deponeren. Al vast heel hartelijk dank.
Passie en Pasen
Van 23 t/m 29 maart wordt in De Fontein de bijzondere
expositie ’Passie en Pasen in porselein’ gehouden van
Bijbelse taferelen met porseleinen poppen, gemaakt
door Joke Kant uit Nijkerk.
Ruim 100 poppen en 20 Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in
eigengemaakte taferelen, waardoor de Bijbelverhalen
heel aanschouwelijk worden. De toegang is vrij. Noteer
het alvast op uw kalender of in uw agenda.
Taakgroep Evangelisatie

Bidden voor vervolgde christenen in Iran
Malileh woont thuis in Iran om voor haar oude vader te
zorgen. Daarnaast werk ze met kinderen in
verschillende huisgemeentes. Vanwege haar werk is het
moeilijk om kerkdiensten bij te wonen. “Daarom
probeer ik zoveel mogelijk te investeren in persoonlijk
gebed. Ik geloof dat iedereen zijn of haar speciale rol
mag vervullen in de kerk, of je nu jong bent of niet”,
vertelt Malileh. “Ik hoop dat op een dag alle kinderen
met wie ik werk in de Here Jezus gaan geloven”. Wilt u
blijven bidden voor onze broeders en zusters dichtbij en
veraf. Meer informatie op www.opendoors.nl
Taakgroep Gebed
Gebedsgroepen De Fontein
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 waarin
zoveel gebeurt.
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
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 17 februari, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman
m.m.v. Groot Evangelisatiekoor. Er is Tienerdienst.
De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Noodhulp.
Droogte overleven in Ethiopië. Door klimaatverandering
is het steeds vaker en langer extreem droog in Ethiopië.
Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee
sterft. Mensen zijn afhankelijk van noodhulp. Samen
met de Ethiopische kerk helpt Kerk in Actie
boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte
te overleven.
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