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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 10 maart 2019. Jongerendienst. Tweede Lijdenszondag. 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Impuls. Ouderling van dienst is Eerde de 
Vries. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in 
Actie / Voorjaarszendingsweek en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Voor de dienst luisteren we naar enkele liederen 
Welkom en mededelingen 
We zingen: lied 430 (Opw) 
Bemoediging en groet 
Inleiding van de dienst 
Filmpje tieners: “identiteit” 
We zingen: lied 797 (opw) 
“Wie ben jij?“ (filmpje) 
Korte sketch 
We zingen: “Parel in Gods hand” 
40-dagen project kinderen… 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
We zingen: lied 616 (opw) 
“rond de tafel” 
We zingen: Lied 789 (Opw) 
Korte overdenking aan de hand van enkele 
Bijbelgedeelten 
We zingen: Lied 770 (Opw) 
Kinderen komen terug: projectlied 
Gebeden 
Collecte 
Lied 769 (Opw) 
Zegen 
 

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.  
 

Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen 
Vandaag start het veertigdagenproject van de kinderne-
vendienst. We lezen verhalen uit het Lucasevangelie die 
horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeru-
zalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en 
met zijn opstanding. Op deze zondag staat Lucas 19:29-
40 centraal: Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, ter-
wijl zijn leerlingen voor hem juichen en God danken. Om 
over na te denken: Jezus zegt tegen de farizeeën dat als 
zijn leerlingen niet zouden juichen, de stenen dat wel 
zouden doen. Juichen wij ook voor de Koning?   
 
 

Oproep 
De kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die met 
ingang van september als ambtsdrager deel willen gaan 
uitmaken van de kerkenraad. Ook zoekt de kerkenraad 
mensen die op een andere manier kunnen meewerken 
aan het werk in de gemeente – bijvoorbeeld als pastoraal 
bezoeker. Zij zijn minstens zo belangrijk. 
De komende twee weken worden er briefjes uitgedeeld, 
waarop u uw eigen naam kunt invullen of de naam van 
iemand die u zou willen voordragen. Het is belangrijk dat 
er opnieuw mensen zijn die zich op die manier willen in-
zetten voor onze wijkgemeente! 
Reinouw Jellema, scriba 
 

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  
 
Voedselbankactie 
De diaconie organiseert weer een inzamelactie voor de 
voedselbank. Deze keer van zondag 10 tot maandag 18 
maart. De bidstond voor gewas en arbeid van 13 maart 
valt midden in de inzamelperiode. Een mooi moment om 
samen te delen. Op maandag wordt alles rond 11.00 uur 
opgehaald door de voedselbank. Het is de bedoeling dat 
u houdbare producten meebrengt die u op elk moment 
kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende 
producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, 
soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op 
leeuwarden.voedselbankennederland.nl. 
 

Fontana Musica 
Ons gelegenheidskoor Fontana Musica gaat weer oefe-
nen voor medewerking aan de dienst op eerste Paasdag 
21 april. Er zijn 5 repetities gepland: de woensdagavon-
den 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april, steeds van 
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19:15-20:15 uur, in de kerkzaal of een andere zaal van De 
Fontein. We leren 2 nieuwe liederen en zullen ook 
eerder gezongen liederen herhalen. In verband met het 
toesturen van muziek graag deelname (en eventueel 
mailadres) even doorgeven aan ondergetekende.  
Henk Visser 
 

Noordermannen 
Op vrijdagavond 15 maart is er in locatie Miedema Hout, 
Uranusweg 3 (Industrieterrein De Hemrik) weer een 
avond van de Noordermannen, aanvang 20.00 uur. 
Spreker is Piet Ravensbergen.  
 

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. Opnieuw be-
ginnen is niet altijd makkelijk. 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 doorle-
ven, 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 spaardoosjes actie! Er zijn vandaag nog 
spaardoosjes verkrijgbaar. Inleveren: Paaszondag 21 april 
 

Passie en Pasen 
Van 23 maart tot en met 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 22 Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in 
eigengemaakte taferelen, waardoor de Bijbelverhalen 
heel aanschouwelijk worden. De toegang is vrij. Er hangt 
een affiche met de bezoektijden op het publicatie bord, 
er liggen flyers op de lectuurtafel.  
 
 
 
 

 

Doppen sparen 
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 in Algerije 
De kerk in Algerije groeit ondanks tegenwerking door de 
overheid. Nieuwe christenen komen vaak uit islamitische 
families. Wanneer families ontdekken dat ze christen zijn 
geworden, levert dit vaak problemen op. Voor  ex-
moslims is het een uitdaging christen te blijven en verge-
vingsgezind te zijn. Blijf bidden voor onze vervolgde 
broeders en zusters. Meer informatie op 
www.opendoors.nl. Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen De Fontein 
12 maart:19.00-20.00 uur bij familie Brouwer. 
16 maart: 10.00 uur, Bidden Werkt vanuit Vox 
Nieuwesteeg 1, Leeuwarden. 
19 maart: 9.30-11.00 uur bij familie Tromp... 
25 maart: 9.30-11.30 uur, Gebedsgroep Women to 
Women. 
3 april: 20.00-21.30, Gebed58, Stadsklooster Jabixhûs 
Vijverstraat 2 
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden. 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
12 maart: ‘Samen Bijbellezen’ o.l.v. ds. Alfons van Vliet 
13 maart: Bijbelkring o.l.v. ds. Hans Kemperman 
11 maart: Ouderenmiddag  
23 t/m 29 maart: Expositie ‘Passie en Pasen in porselein’ 
 

Kerkdiensten 
Woensdag 13 maart, 19.30 uur, Biddag, ds. Alfons van 
Vliet. De ene collecte is voor de Voedselbank 
Leeuwarden. In Nederland leeft meer dan een miljoen 
mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen 
door mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 
Zondag 17 maart, 9.30 uur, 3e Lijdenszondag, ds. Alfons 
van Vliet. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 
Binnenlands Diaconaat. Verlaat de gevangenis....en dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf 
een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg 
moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen 
woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. 
Stichting Exodus Nederland biedt hen de kans te werken 
aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

 

http://www.opendoors.nl/
http://www.opendoors.nl/

