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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 3 maart 2019. Eerste Lijdenszondag 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken 
van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project 
Rwanda 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 
Luisterlied/voorkeurslied: Cat Stevens, Morning has 
broken 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 97: 1 (LB) Groot koning is de Heer 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 97: 6 (LB) Gods heil, Gods glorie staat 
Korte inleiding op deze dienst 
Luisterlied: Bartimeüs (filmpje) 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: Mozes (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Lucas 18: 31-34 (NBV) 
Zingen: Lied 556: 2, 3 en 5 (LB) Gods schepping die voor 
ons gesloten bleef 
Schriftlezing: Lucas 18: 35-43 (NBV) 
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 (LB) Hij die de blinden weer 
liet zien 
Verkondiging 
Zingen: Lied 825: 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 (LB) Hij blies ons van 
zijn adem in 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 818 (Opw) Op die dag 
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.  
 

Keuzelied 
Het keuzelied kan worden opgegeven via 
yska@kpnplanet.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, tel. 2138412 of 
E-mail: scriba@defontein058.nl 
 

Uitnodiging 
Op 11 maart hebben we onze voorjaarsbijeenkomst voor 
ouderen in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door 
ds. Hans Kemperman en als gast hebben we mevrouw 
Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude. Zij komt met ‘Een 
koffer vol verhalen’. We beginnen om 14.30 uur en aan 
het eind van de middag zal er een collecte worden 
gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen 
mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact 
opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt 
u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op 
komt halen. 
Taakgroep Ouderen  
  

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 

 
Uit de boekenkast 
Voor wie wil hebben we 8 Friese streekromans op de 
kast gelegd. Verder ligt er Overwinning op de duisternis 
door Neil Anderson. Hij is een expert op het gebied van 
strijd en overwinning tegen allerlei machten die ons af 
willen trekken van een leven in Christus. Want heel veel 
problemen overkomen ons niet ‘zomaar’, maar ze 
nodigen ons uit om ‘Gods wapenuitrusting’ aan te 
trekken. De nieuwe rollen van Mars en Venus is een 
moderne aanpassing van het boek ‘Mannen komen van 
Mars en vrouwen van Venus’. John Gray heeft als 
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therapeut heel veel echtparen in zijn spreekkamer 
gehad die er nooit bij stil hebben gestaan dat mannen 
en vrouwen verschillende hersenhelften gebruiken. Het 
zorgde ervoor dat ze elkaar soms zo slecht begrepen 
dat het wel leek alsof ze van verschillende planeten 
kwamen. Zo is de titel van zijn boeken ontstaan. Met 
veel humor en voorbeelden geschreven. 

 

Noordermannen 
Op vrijdagavond 15 maart is er in locatie Miedema 
Hout, Uranusweg 3 (Industrieterrein De Hemrik) weer 
een avond van de Noordermannen. Eens per vier à vijf 
weken komen we bij elkaar voor een karakteravond. Als 
Noordermannen helpen we elkaar het verschil te 
maken tijdens de karakteravonden. “Ik en mijn huis, wij 
zullen de Here dienen”, Jozua 24:15. Van 19.30 – 20.00 
uur staat de koffie voor je klaar. Spreker is Piet 
Ravensberger. Daarna wordt in een ongedwongen sfeer 
met elkaar doorgepraat onder het genot van een 
drankje en een hapje. 
 

Bestelling huispaaskaarsen 2019 
Wilt u een huispaaskaars bestellen? Er zijn diverse 
mooie kaarsen verkrijgbaar. De bestellijst met prijzen 
ligt op een tafel in de ontmoetingsruimte. Ook zondag 
10 maart hebt u nog de gelegenheid te bestellen. U 
heeft de kaars voor Pasen (21-22 april) in huis.  
 

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 in Cuba Kerk wilt zijn 
in woord en daad; werkende kinderen (terug) naar 
school brengen (India); nieuwe Kerkvormen 
ontwikkelen en jongeren het Paasverhaal laten 
doorleven, gevangenen die vrijkomen begeleiden: St. 
Exodus (Nederland); kwetsbare weeskinderen met hiv 
helpen in pleeggezinnen (Rwanda);  Bijbelonderwijs 
opzetten voor kwetsbare christenen (Pakistan). 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!  
Uitdelen van de doosjes:  
vandaag 3 maart (evt. nog op 10 maart). Inleveren op 
Paaszondag 21 april. Dirk Lof en Hanny Wielenga  
 

Bij de 2e collecte 
Het is in het zendingswerk de gewoonte geworden om 
een bepaald gebied te verbinden met een groep 
plaatselijke kerken. Dan kon je beter meeleven. Nu is een 
groot deel van de kerken in Friesland gericht op het werk 
in Rwanda en uw ZWO-diakenen verdiepen zich erin. Zo 

hoopt familie Lof in oktober 2019 naar Rwanda te reizen 
en ‘onze’ projecten daar te bezoeken. Heel bijzonder is 
dat we bezoek krijgen van Rose uit Rwanda. Zij zal op 11 
april spreken in de kerk van Deinum. Zij is wonderlijk 
ontkomen aan de vreselijke golf moorden die in april 
1994 over dat land ging. Toen het ergste voorbij was, is zij 
begonnen met de opvang van kinderen die wees waren 
gemaakt. Die opvang steunt Kerk in Actie en daar 
collecteren we dus voor. Wij zien haar als een getuige van 
“de kracht der Opstanding” (Filippenzen 3: 10).  
Alvast aanbevolen: Hanny Wielenga en Dirk Lof 
 

Bidden voor vervolgde christenen in Centraal-Afrikaanse 
Republiek 
Christenen in het noordoosten van Centraal-Afrikaanse 
Republiek hebben te maken met felle tegenstand 
van moslimrebellen. Voorgangers mogen soms een 
tijdlang niet meer preken en christenen mogen hun bijbel 
niet openlijk met zich meedragen. De intimidatie en 
tegenwerking die christenen ervaren is groot. In 
november vielen rebellen een kerk aan en schoten twee 
rooms-katholieke priesters dood. Ook tientallen 
vluchtelingen in een nabijgelegen vluchtelingenkamp 
werden gedood.  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 fam. Brouwer,  
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden 
voor onze gemeente, stad en de wereld waarin zoveel 
gebeurd. 
Taakgroep Gebed  
 

Kerkdiensten 
Zondag 10 maart, 9.30 uur, 2e Lijdenszondag, ds. Alfons 
van Vliet. Jongerendienst m.m.v. Impuls. De tweede 
collecte is voor Kerk in Actie/ Voorjaarszendingsweek. De 
kerk bloeit op Cuba. Op Cuba kraakt het communistische 
systeem in zijn voegen. Door de verslechterende 
economie neemt de armoede toe. De bevolking zoekt 
daardoor naar houvast en zingeving: kerken groeien. Om 
als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende 
(diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de 
Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor 
ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen 
met een problematische thuissituatie.  
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