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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 24 maart 2019. Vierde Lijdenszondag 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Germen van 
IJs. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in 
Actie / Kinderen in de Knel en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen  

Zingen samen met Impuls: Lied 625 (Opw) Wat een 

liefde 

Welkom, mededelingen en stil gebed 

Zingen: Psalm 23: 1 (Bundel Weerklank) De Here wil 

mijn trouwe herder wezen 

Votum en groet  

Zingen: Psalm 23: 2 en 3 (Bundel Weerklank) Zelfs in 

een dal vol dreigende gevaren 

Korte inleiding op deze dienst 

Zingen: Lied 810 (Opw) Smaak van redding 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift 

Paasproject 2019: Met Jezus op weg naar Pasen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Lucas 22: 7-23 (NBV) 

Zingen: Lied 561: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) O liefde die 

verborgen zijt 

Schriftlezing: Lucas 22: 24-34 (NBV) 

Zingen: Lied 128: 1, 2 en 3 (Geroepen om te zingen) 

Woord dat ons oproept om te leven (Met de melodie 

van Lied 601 - LB) 

Verkondiging 

Zingen samen met Impuls: Lied 787 (Opw) Man van 

smarten  

De kinderen komen terug 

Paasprojectlied (filmpje) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
Inzameling van de gaven 

Zingen samen met Impuls: Lied 625 (Opw) Wat een 

liefde 
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.  
 
Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen  
Vandaag volgen we Jezus van de tempel naar een huis voor 
een laatste maaltijd met zijn leerlingen. Jezus verlangt er 
naar de paasmaaltijd samen met zijn vrienden te vieren. 
Jezus deelt tijdens de maaltijd brood en wijn uit. De 
leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw houden 
om aan hem te blijven denken (Lucas 22:14-23 en 31-34). 
 
Van de Kerkenraad 
Op 10 maart is er een oproep gedaan voor nieuwe 
ambtsdragers en kerkelijke medewerkers per september 
2019. Bij de ingang hebt u een briefje ontvangen waarop de 
namen van mogelijke kandidaten kunnen worden ingevuld. 
Wanneer u dit briefje hebt ingevuld, kunt u het vandaag 
nog in de collectezak bij de uitgang doen.  
Ook kunt u eventueel namen per mail doorgeven aan 
de scriba. Het mailadres is: scriba@defontein058.nl. 
 
De Fontein doet mee aan de Paaschallenge!  
In de nacht van 19 op 20 april willen we met een groep 
jongeren (leeftijd 12-18 jaar) meedoen aan de 
Paaschallenge. De Paaschallenge wordt georganiseerd 
door JOP. Op de website van JOP wordt de challenge 
omschreven als een spannend spel spelen met puzzels, 
achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Samen met 
de andere deelnemers ga je op zoek naar Jezus: hij is 
gearresteerd en afgevoerd naar een onbekende 
bestemming.  
Met de andere volgers ga je op zoek naar Jezus. Daarbij 
gebruik je onder meer een smartphone met geolocatie. 
Tijdens de zoektocht moet je keuzes maken die er toe 
leiden dat Jezus nog meer of juist minder volgers zal 
krijgen. Het spel begint op de avond van Goede Vrijdag 
om 22.00 en duurt ongeveer 10 uur. Durf je de 
uitdaging aan? Doe mee en meld je aan bij 
jongerenwerker Bert of bij Romana  
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Oproep 
Op zaterdag 25 mei wordt door het wijkteam 
Oldegalileën/Bloemenbuurt, in samenwerking met veel 
suborganisaties binnen deze wijk en wij als 
Fonteingemeente, een Creativiteit-Hobby en Kunst-
wandeling in en door de wijk georganiseerd. Voor deze  
wandeling zoeken we nog mensen die hun hobby of 
interesse graag aan anderen willen laten zien. Dat kan 
thuis als u in de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt woont 
of via de hobby-markt die in De Fontein gehouden 
wordt. 
Als hobby denken we bijvoorbeeld aan kaarten maken, 
schilderen, quilten, bloemstukjes maken, enz. Het kan 
en mag heel breed zijn. Een prachtige manier om als 
gemeenteleden van De Fontein iets te delen 
met de buurtbewoners in de wijk. Graag opgave voor 
12 april bij: Menno Sijtsma, Josefien Zijlstra, Gjalt 
Mollema of Germen L. van IJs 
  

Passie en Pasen 
Van zaterdag 23 maart tot en met vrijdag 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. Voor u een prachtige gelegenheid om familie, 
vrienden, buren, enz. uit te nodigen voor deze 
bijzondere expositie waar Bijbelse verhalen op prachtige 
aanschouwelijke manier worden uitgebeeld. Officiële 
opening expositie is op zaterdag 23 maart om 10.00 uur 
verricht door Ds. Alfons van Vliet. De toegang is vrij.  
Er hangt een affiche met de bezoektijden op het 
publicatiebord en flyers op de lectuurtafel. 
Taakgroep Evangelisatie 

 
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. 
 

Wijkkrant Oud Oost 
Een nieuwe uitgave van de wijkkrant Oud Oost is weer 
uit. Veel informatie met betrekking tot activiteiten in de 
wijk waar onze kerk staat en waarin ook informatie over 

De Fontein vermeld wordt. Zo mogen en kunnen we 
Kerk in de Stad en in de Buurt zijn. Op de lectuurtafel in 
de hal van de kerk liggen exemplaren om mee te 
nemen. 
 

Bidden voor de vervolgde christenen in Marokko 
Moslimbekeerlingen hebben het moeilijk in Marokko. 
Familieleden en kennissen dwingen hen vaak op allerlei 
manieren terug te keren tot de islam. Dit is met name 
op het platteland het geval. Voor sommige ex-moslims 
werd de situatie zo gevaarlijk dat ze moesten verhuizen. 
Hoewel ze nu in veiligheid zijn, missen ze hun familie en 
hun dorp. Bid om troost, bemoediging en dat ze in 
contact komen met andere christenen. Vervolgde 
christenen hebben ons gebed hard nodig. Meer 
informatie op www.opendoors.nl 
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen 
2 april: van 9.30-11.00 uur bij Hanny Wielenga; 
2 april: van 19.00-20.00 uur bij familie Brouwer,  
3 april: van 20.00-21.30, Gebed058, Locatie 
Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2 
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 
26 maart: ‘Samen Bijbellezen’ o.l.v. ds. Alfons van Vliet 
3 april: Bijbelkring o.l.v. ds. Hans Kemperman 
23 t/m 29 maart: Expositie ‘Passie en Pasen in porselein’ 
 

Kerkdiensten 
Zondag 31 maart, 9.30 uur, 5e Lijdenszondag, ds. J.G. 
Kemperman met medewerking van Young Christian 
Singers. De tweede collecte is voor PKN / Missionair 
Werk Binnenland. Pionieren rond zingevingsvraag-
stukken. Verspreid over heel Nederland ontstaan 
nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en 
kliederkerken. De initiatiefnemers zoeken actief naar 
manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten 
bij zingevingsvragen.
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