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Welkom in de dienst van De Fontein! 
 

Zondag 17 februari 2019 m.m.v. Groot Evangelisatie Koor 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van 
dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / 
Noodhulp Ethiopië 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 

Lied 413: 1, 2 en 3 (ELB) Lichtstad met uw paarlen poorten 

Koor zingt: 1+2, samen met de gemeente: vers 3 

Welkom, mededelingen en stil gebed 

Zingen: Psalm 84: 1 (LB) Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

Votum en groet  

Zingen: Psalm 84: 3 (LB) Welzalig die uit uw kracht leeft 

Koor zingt: De haven van rust 

Koor samen met de gemeente: Lied 299: 1, 2 en 3 (ELB) 

Welk een vriend is onze Jezus 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift 

Lied met de kinderen: Mozes (filmpje) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Psalm 107: 23-32 (NBV) 

Zingen: Psalm 107: 12 en 13 (LB) Schepen omhoog gedragen 

Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 (NBV) 

Zingen: Lied 187: 1, 2 en 3 (ELB) ’t Scheepke onder Jezus’ 

hoede 

Gemeente zingt vers 1, Koor zingt vers 2, samen vers 3. 

Verkondiging 

Koor zingt: Schuil maar veilig 

Lied 371: 1, 2, 3 en 4 (ELB) Mijn Jezus, ik houd van U 

Koor zingt: 1+3, gemeente: 2+4 

De kinderen komen terug 

Koor zingt: Er is een God die hoort 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3 (LB) Laat de woorden die we 

hoorden 

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 
Met ingang van vandaag wordt de doosservice voor 
inleveren van het AVG toestemmingsformulier beëindigd.  
 

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 

 

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   

 

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. De avond begint om 19.30 uur, de zaal gaat open 
om 19.00 uur. Je kunt je vanaf nu al opgeven voor deze 
avond, via de website: www.geloven058.nl/vrouw058. Je 
kunt dan gelijk een leuke workshop uitkiezen. De kosten 

http://www.geloven058.nl/vrouw058
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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. 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.  
 
Bidden voor vervolgde christenen op de Filipijnen Sarosa 
vluchtte met haar familie toen strijders van Islamitische 
Staat haar stad binnen vielen.  Ze woont nu ergens anders, 
maar wil heel graag terugkeren naar huis. Ook is ze 
getekend door alles wat er gebeurd is. Sinds Precious in 
1996 tot geloof kwam, dreigt haar familie haar te doden.  
Toch blijft ze de boodschap van redding delen met moslims 
uit haar omgeving. Ze ontvangt nog steeds  
doodsbedreigingen.   
Precious: “Ik houd meer van de Here Jezus dan van mijn 
leven”. De man van Sara verliet haar toen hij ontdekte dat 
ze christen was geworden. Toch bleef ze overeind door de 
kracht die ze van de Here God ontving. Onlangs kreeg ze te  
horen dat ze haar huis uit moet. 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,   
5 maart: van 9.30-11.00 uur bij Pytsje Dijkstra,  
12 maart: van 19.00-20.00 uur bij familie Brouwer,  
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden voor 
onze gemeente, onze stad, ons land en de wereld waarin 
zoveel gebeurd.  
Taakgroep Gebed  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze boekenkast  
Omdat we weer een heleboel boeken hebben gekregen, 
konden we het één en ander vervangen en aanvullen. Nu 
is de hele bovenste plank links, met christelijke romans, 
vervangen. Er staan weer hele aantrekkelijke boeken 
bij.  Dus het loont vast de moeite om weer eens te 
snuffelen. Daarnaast hebben we voor u uitgezocht: Vijf 
olifanten in een porseleinkast van Willem Ouweneel.  
Hij beschrijft hierbij - heel lezenswaardig - de problemen 
die Christenen hebben met verschillen in opvatting rond 
de scheppingsverhalen, homoseksualiteit en de bijbel, de 
vrouw in het ambt, de gaven van de Geest en de doop. 
Een leerzaam overzichtje dus. 
Nog een ander boekje behandelt het thema Vasten. Hierin 
beschrijven Olga Liever en Idelette Otten allerlei manieren 
om te vasten in verschillende tradities en waar het goed 
voor is. 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
20 februari: Bijbelkring o.l.v. Hans Kemperman 
26 februari: ‘Samen de Bijbel lezen’, o.l.v. Alfons van Vliet 
3 maart: Gezamenlijke lunch 
11 maart: Ouderenmiddag  
23 t/m 29 maart: Expositie ‘Passie en Pasen in porselein’ 
 

Kerkdiensten 
Zondag 24 februari, 9.30 uur, ds. O.C. Kerssen uit Sloten. 
De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Missionair werk 
Binnenland. De Bijbel dichterbij. De Bijbel is de basis voor 
ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse 
context is het (samen) lezen van de Bijbel niet 
vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse 
Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen 
(opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. 

http://www.opendoors.nl/

