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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 24 februari 2019 

Voorganger is ds. O.C. Kerssen uit Sloten. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. 
Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN / 
Missionair werk Binnenland en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen vóór de dienst: Lied 968: 1, 2, 3, 5 (LB) 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtslied: Psalm 133: 1, 2, 3 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 146A: 1 en 6 
Gebod: Mattheüs 22: 36 – 40 en 5: 43 – 48 (NBV) 
Zingen: Psalm 146A: 7 schuldbelijdenis / 
genadeverkondiging/levensvernieuwing) 
Gebed 
Lied met de kinderen: Mozes (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Genesis 45: 3 – 11 + 15 (NBV) 
Zingen: Psalm 66: 3 
Schriftlezing: Lukas 6: 27 – 38 (NBV) 
Zingen: Lied 838: 1, 2, 4 (LB) 
Verkondiging, thema: ‘Heb je vijanden lief’ (Lukas 6: 27) 
Muzikaal meditatief moment 
De kinderen komen terug 
Keuzelied Gez. 467 (LvdK), toegelicht door Eddy van der 
Meer, daarna zingen: Gez. 467: 1, 2, 3, 4  O eeuwge 
Vader, sterk in macht, 
Gebeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader 
Inzameling van onze gaven 
Slotlied: Psalm 66: 6 en 7 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
Zingen na de zegen: Lied 425 (LB) 
 

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.  
 

Bidden voor onze stad 
Op elke eerste woensdagavond van de maand samen met 
christenen uit allerlei kerken en gemeenten bidden voor 
onze stad! "Gebed058" (verbonden aan Geloven058), 
waaraan ook onze gemeente deelneemt, organiseert dit 
vanaf komende maand in Stadsklooster Jabixhûs 
(Vijverstraat 2), 6 maart is dus de eerste keer, van 20.00-
21.30 uur. Iedereen is van harte welkom! Voor meer 

informatie kunt u terecht bij de leden van de Taakgroep 
Gebed of op de website www.geloven058.nl 
 

Oproep 
Onze vrijwillige kosters hebben BHV instructies en kunnen 
wanneer dat nodig is reanimeren. Zij krijgen elke anderhalf 
jaar een herhalingscursus. In de kerkenraad is besloten om 
te inventariseren welke andere gemeenteleden in het bezit 
zijn van BHV en EHBO-papieren, zodat er in geval van nood 
een beroep op hen kan worden gedaan. Bent u in bezit van 
geldige papieren en wilt u, wanneer dat nodig is hulp 
bieden, dan kunt u dit melden bij de scriba Reinouw Jellema 
E-mail: scriba@defontein058.nl 

 
Huispaaskaarsen 2019 
Er is weer gelegenheid om Huispaaskaarsen te 
bestellen, met keuze uit 4 schitterende reliëfs. Vanaf 
vandaag ligt er een intekenlijst in de hal van de kerk. 
Ook op zondag 3 en 10 maart kunt u bestellen. De 
bestelling wordt vóór 18 maart doorgegeven aan de 
fabriek. U ontvangt de kaarsen tijdig voor Pasen.   
 

Spaardoosjes 
De 40-dagencampagne van Kerk in Actie is van 6 maart 
t/m 20 april. Het thema is Een nieuw begin. De 40-
dagentijd begint op Aswoensdag, ruim 6 weken voor 
Pasen. We leven toe naar het feest van een nieuw begin. 
Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe 
start kunnen maken en dat we Zijn liefde mogen delen 
met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd 
gemakkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet 
werken (India); de kerk een nieuw begin wil maken 
(Cuba); je de gevangenis verlaat en dan? (Exodus); je een 
nieuw begin wilt maken voor weeskinderen in Rwanda 
(organisatie Mwana Ukundwa). Een nieuw begin voor 
gelovigen in Pakistan; Pionieren rond zingevings-
vraagstukken voor kerken in Nederland; Jongeren op 
nieuwe wijze het Paasverhaal laten ervaren. (JOP, Jong 
Protestant). Heel bijzonder om juist deze mensen hoop 
en kracht te bieden. Helpt u mee om deze projecten 
mogelijk te maken? Dit kan door sparen via de 
spaardoosjesactie! Deze worden op 3 maart (evt. nog op 
10 maart) uitgedeeld. Inleveren op Paaszondag 21 april. 
Ook een aantal collecten in deze periode zijn bestemd 
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voor genoemde projecten (zie magazine voor data). Zie 
ook www.kerkinactie.nl/40-dagentijd. 
Dirk Lof – Hanny Wielenga  
 

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. 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 voor de avond zijn 
tien euro per persoon. Van harte welkom!  
 

Open Doors 
Het Open Doorsmagazine en de Gebedskalender voor 
februari t/m april is weer beschikbaar. Er liggen 
exemplaren op de lectuurtafel in de hal van de kerk. U 
mag deze meenemen en kunt dagelijks met velen mee 
bidden voor de vervolgde christenen. 
 

Bidden voor vervolgde christenen in Zuid-Azië 
Mehreen is docent in een Christelijk centrum. 
Christelijke vrouwen leren daar waardigheid en hoop te 
vinden in de liefde van de Here Jezus. Zelf leeft 
Mehreen elke dag in angst om hun huis kwijt te raken. 
Radicale groepen willen de stad vrijmaken van 
christenen. Mehreen bidt elke dag om bescherming van 
haar jonge dochtertje. Christelijke meisjes worden vaak 
ontvoerd en vervolgens gedwongen om zich te bekeren 
tot de islam. Rhea (10) en Kusum (11) verbljven daarom 
op de campus van de door Open Doors gefinancierde 
Bijbelschool. Rhea: “ We schrijven veel 
beterschapskaarten voor zieke mensen die bemoediging 
nodig hebben.” Wilt u blijven bidden voor onze 
broeders en zusters en vergeet niet de vele kinderen die 
opgroeien in verscheurde landen waar al jarenlang 

oorlog en christenhaat regeert. Meer informatie op 
www.opendoors.nl. Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen De Fontein 
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  
 

Komende activiteiten in De Fontein 
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 3 maart, 9.30 uur, 1e Lijdenszondag, ds. J.G. 
Kemperman. Er is Tienerdienst. De tweede collecte is 
voor het ZWO-project Rwanda. 
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