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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 7 april 2019. Zesde Lijdenszondag 

Kinderdienst m.m.v. Kidskoor Spetters 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Harold de 
Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de tweede is voor Kerk in Actie / Zending.  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Voor de dienst: Welkom, welkom, allemaal… (filmpje) 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Van A tot Z  (met filmpje) 
Groet en bemoediging.  Inleiding op de dienst 
Zingen: Lied 188 (ELB) 
Kidskoor Spetters  
Leefregels 
Zingen: Lied 58 (ELB)  
Filmpje  
Kidskoor Spetters  
Paasproject 
Zingen: Een parel in Gods hand (met filmpje) 
Overdenking. ‘Gods liefdesbrief…’ 
Zingen: Psalm 139: 1, 7 en 8 
Kidskoor Spetters 
Zingen: God kent jou... (met filmpje) 
Gebeden 
Collecte 
Slotlied samen met Kidskoor Spetters: Allerleukste liedje 
Zegen 
 

Algemene berichten 
Gespreksochtend "Samen de Bijbel lezen" 
De gespreksochtend van komende dinsdag gaat door 
omstandigheden niet door. De eerstvolgende keer zal 
zijn op dinsdag 23 april. 
 

GirlsOnly 
Op zaterdag 13 april is er weer een GirlsOnly! Dit keer 
gaan jullie samenwerken in een escaperoom met als 
thema 'De rode draad'. Deze gezellige middag duurt van 
15:30-19:00/19:30 uur en zal plaatsvinden in 4-14. 
Avondeten inclusief. Je mag natuurlijk ook een vriendin 
meenemen als je dat leuk vindt. Wil je je wel even 
opgeven? Dat kan bij Karina van der Wal  
 

Extra collecte voor 4 jongeren uit de gemeente voor 
World Servants 

Op 14 april zal er een extra collecte gehouden worden voor 
World Servants. Bert, Christian, Irene en Anika vertrekken 
aankomende zomer drie weken naar een ontwikkelingsland 
om daar te bouwen aan verandering. Bert en Christian 

stellen zich dienstbaar op in Bangladesh (Azië) met een 
groep jongeren met een lichamelijke beperking. Dit project 
laat zien dat een lichamelijke beperking geen belemmering 
hoeft te zijn om iets te betekenen in de maatschappij. Irene 
zal als medisch leider vertrekken naar Zambia (Afrika). 
Samen met de lokale bevolking wordt er gebouwd aan extra 
klaslokalen voor 250 leerlingen. Anika gaat bouwen in 
Malawi (Afrika) aan lerarenwoningen, latrines en 
verschoningsruimtes voor meisjes. Goed onderwijs en 
sanitaire voorzieningen vinden wij belangrijk voor ieder 
kind! Ondanks het voeren van verschillende acties en 
sponsoringen hebben wij nog een bedrag van €5000,- 
nodig. Wij hopen dat u ons wilt helpen door middel van uw 
gift in de extra collecte op 14 april voor deze projecten. 
Namens ons alle vier en de kinderen in Bangladesh, Zambia 
en Malawi, enorm bedankt!  
 

INLEVEREN SPAARDOOSJES 40-dagentijdproject ‘Een 
nieuw begin’ 
Iedereen die meedoet met de campagne van Kerk in 
Actie d.m.v. spaardoosjes, kan deze doosjes inleveren op 
Pasen, 21 april, in de hal van de kerk bij Hanny Wielenga. 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit prachtige 
project. 
 
Palmpasen 
In de dienst van zondag 14 april vieren we met elkaar 
Palmpasen. We herdenken daarmee de feestelijke intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Kinderen in de basisschool leeftijd 
nodigen we van harte uit om, net als in voorgaande jaren, 
tijdens de dienst met ons een Palmpasenstok te versieren. 
Deze stok bevat diverse symbolen die verwijzen naar de 
betekenis van Palmpasen en laten kinderen hier op een 
speelse manier mee kennismaken. Bovendien genieten we 
tijdens het maken ervan van muziek, het bijbehorende 
verhaal en alle lekkere dingen, die aan de Palmpasenstok 
worden gehangen, zoals snoepjes en mandarijnen. Doe je 
ook met ons mee? Geef je dan voor 4 april op. Op 14 april 
verwachten we je dan om 9.15 uur in de kerk. Hopelijk tot 
dan! Wij kijken er naar uit! Heb je nog een Palmpasenstok 
thuis? Lever die dan in. Dan gebruiken we hem nog een 
keer. Hartelijke groet, namens de kindernevendienst, Hotty 
de Vries en Anke Hoekstra. 
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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  
 

Uit de boekenkast 
Op de kast liggen een paar bemoedigende boeken van 
David de Vos. Het zijn: Jezus en de burn-out; Reis door je 
hart; De waarheid over wonderen en Gods Geest voor jou. 
Daarnaast hebben we uitgezocht het boek Voltooid leven 
van Els van Wijngaard. Els is gepromoveerd op het 
onderwerp euthanasie en heeft verschillende mensen 
geïnterviewd die van plan waren om euthanasie te plegen. 
Meestal hadden ze de middelen ervoor al in huis. Het blijkt 
dan toch, dat het om vele redenen een hele grote stap is.  
Tenslotte Moderne Wetenschap en de Bijbel van drs. Ben 
Hobrink. Hij beschrijft hoe heel veel regels uit de bijbel een 
achtergrond hebben die wij niet kenden. Naarmate de 
wetenschap vorderde werden steeds meer adviezen voor 
ons begrijpelijk. 
 

Passie en Pasen 
Wat een prachtige week was het met expositie Passie en 
Pasen in De Fontein. Naar schatting 450 bezoekers, 
waaronder circa 120 kinderen van o.m. de Pr. 
Mauritsschool en de Pr. Constantijnschool,  mochten 
getuige zijn van Bijbelse verhalen afgebeeld d.m.v. 
porseleinen poppen. Het boeiende verhaal en de 
persoonlijke getuigenis van Joke Kant brachten de 
verhalen uit de bijbel nog dichter bij. Dank aan alle 
vrijwilligers die hebben meegeholpen met vervoer en 
opbouw  van de expositie, de gastvrouwen en gidsen 
tijdens de rondleidingen. Fantastisch om samen als 
gemeenteleden het evangelie van Jezus Christus op deze 
manier uit te kunnen dragen in onze stad, buurt en 
daarbuiten.  
Hebt u bezoek aan de expositie in De Fontein gemist, dan 
kunt u de expositie alsnog bezichtigen in de VGK te 
Boornbergum aan de Easterbuorren 52 van 13 t/m 18 
april. Allemaal bedankt, namens de taakgroep 
Evangelisatie, Germen L. van IJs 
 
 
 

Noordermannen Leeuwarden 
Op vrijdag 12 april is er weer een Noordermannenavond 
in de kantine van Miedema Hout, Uranusweg 3 
(Industrieterrein De Hemrik). Spreker: Theun v.d. Velde. 
Welkom 19.30 uur. Eens per vier à vijf weken komen we 
bij elkaar voor een karakteravond. De Noorderman 
spreekt tot onze verbeelding: als hij opstaat en het 
avontuur aangaat dat God voor hem heeft, dan zal Gods 
hart door hem heen zichtbaar worden in zijn omgeving. 
We helpen elkaar het verschil te maken tijdens de 
karakteravonden. 
 

Bidden voor 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. Blijf bidden voor onze vervolgde 
broeders en zusters. Meer informatie op 
www.opendoors.nl 
Taakgroep Gebed 
 

Kerkdiensten 
Zondag 14 april, 9.30 uur, 7e Lijdenszondag, 
Palmzondag, ds. J.G. Kemperman. De tweede collecte is 
voor JOP/Jeugdwerk PKN. Jongeren doorleven het 
Paasverhaal. Veel christelijke jongeren het hebben 
paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van 
Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, 
ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-
mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang 
in de huid van de personages Petrus, Johannes of Judas, 
en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde. 

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

