Welkom in de dienst van De Fontein!
Palmzondag 14 april 2019. Zevende Lijdenszondag
Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van
dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor JOP / Jeugdwerk PKN
en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Voor de dienst, oefenen: Lied 560 (LB),
Hij ging de weg zo eenzaam
De ambtsdragers komen binnen
(De kinderen zijn al in hun eigen ruimte)
Zingen: Lied 550: 1, 2 en 3 (LB),
Verheug u, gij dochter van Sion
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 24: 4 en 5 (LB),
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog
Votum en groet
Zingen: Psalm 62: 1 (LB),
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Korte inleiding op deze dienst
Zingen: Psalm 62: 3 en 5 (LB),
Mijn haters sloten zich aaneen
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Lucas 19: 35-40 (NBV)
Zingen: Lied 435: 1, 2, 3 en 4 (LB),
Hef op uw hoofden, poorten wijd
Schriftlezing: Lucas 23: 1-12 (NBV)
Zingen: Lied 205: 1, 2 en 3 (Hh),
Waarom bleef U zo stil…?
Schriftlezing: Lucas 23: 13-25 (NBV)
Zingen: Lied 614 (Opw = Hh 202),
Uw genade is mij genoeg
Verkondiging
Zingen: Lied 575: 1, 2, 5 en 6 (LB),
Jezus, leven van ons leven
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
De kinderen komen binnen met palmpasen-stokken
Zingen: Lang leve de Koning (filmpje)
Paasproject + lied
Voorkeurslied – een luisterlied
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 560: 1, 2 en 3 (LB),
Hij ging de weg zo eenzaam
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.
Ziektemeldingen
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven
aan: Wimmie Timmermans, Bleekhof 163. T: (058) 266
57 10. E: W.Timmermans1948@kpnmail.nl. Wimmie
verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’.
Keuzelied
Het keuzelied kan worden opgegeven via
yska@kpnplanet.nl
Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen
Vandaag maken de kinderen Palmpasenstokken. In het
project zou vandaag Lucas 23:1-7 en 23:13-25 centraal
staan: Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat
Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt,
besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden.
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.
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
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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
Doppen sparen
U spaart toch ook mee! In de hal van de kerk staat een
inzamelbak waar u zondags uw bijdrage in kunt
deponeren. Ook kroonkurken en strippen van
medicijnen zijn welkom (zit aluminium in verwerkt). Let
wel: doppen e.d. moeten wel schoon zijn! Alvast heel
hartelijk dank.
Passie en Pasen
Heeft u een bezoek aan de expositie Passie en Pasen in
De Fontein gemist, dan is er nog een mogelijkheid om
deze te bezichtigen van 13 t/m 18 april in de GKv te
Boornbergum aan de Easterbuorren 52.

Bidden voor de christenen in Saudi-Arabië
Christenen in Saudi-Arabië voelen zich eenzaam en zijn
bang dat hun geloof in Jezus wordt ontdekt. Als dit al
bekend is, krijgen ze vaak te maken met grote druk
vanuit hun familie om het christelijke geloof op te
geven. Bid voor hen die in het geheim christen zijn. Een
christenvrouw vertelt: ” Vrouwen in dit land zijn bang
om hun familie tot schande te maken. Een vrouw wordt
continue in de gaten gehouden en het is ongelofelijk
moeilijk voor haar om ongemerkt de Here God te
volgen. Als haar geloof ontdekt wordt kan ze verstoten,
mishandeld, en zelfs vermoord worden.” Meer
informatie op www.opendoors.nl
Taakgroep Gebed
Gebedsgroepen De Fontein
16 april: van 9.30-11.00 uur, gebedsochtend bij Pytsje
Dykstra
30 april: van 9.30-11.00 uur, gebedsochtend bij fam.
Tromp
1 mei: van 20.00-21.30, Gebed58, Locatie Stadsklooster
Jabixhus, Vijverstraat 24
Kom ook eens langs om samen te bidden voor onze
kerk, stad, land en de wereld waarin wij wonen.
Taakgroep Gebed

Kerkdiensten
Witte Donderdag 18 april, 19.30 uur, viering HA in kring, ds. Alfons van Vliet. Eén collecte voor Leprabestrijding.
Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur, viering HA aan tafel, ds. J.G. Kemperman. Eén collecte voor Leprabestrijding.
Stille Zaterdag 20 april, 19.30 uur, ds. Alfons van Vliet. Eén collecte voor Leprabestrijding
Zondag 21 april, 9.30 uur, Pasen, ds. J.G. Kemperman, m.m.v. organist Henk Zandstra, Impuls en Fontana Musica o.l.v.
Henk Visser.
De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Zending. Versterk de kerk in Pakistan. In Pakistan voelen veel christenen zich
kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de
armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie
bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat
studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie.
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