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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 21 april 2019, Pasen 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls en Fontana Musica. Ouderling van 
dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, 
de tweede is voor Kerk in Actie / Zending  en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). 

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Orgelspel 
De ambtsdragers komen binnen 
Medley 
Zingen 1: Lied 723 (Opw) Kom, volk van de verrezen 
Heer 
Vers 1+2 samen met Impuls / het Koor zingt het 
refrein 
Vers 3 allen, daarna 2x het refrein 
Zingen 2: Lied 752 (Opw) Geef God alle eer! 
Vers 1+2 samen met Impuls / het Koor zingt het 
refrein 
Vers 3 allen, daarna 2x het refrein 
Zingen 3: Laat iedereen het horen 
Vers 1+2 samen met Impuls / allen zingen het 
refrein 
Welkom en mededelingen 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken met het 
licht van de oude Paaskaars 
Stil gebed 
Zingen: Psalm 149: 1 (LB) Halleluja! Laat 
opgetogen! 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 149: 3 en 5 (LB) De Heer gedenkt in 
gunst de zijnen 
Korte inleiding op deze dienst 
Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3 (LB) Christus, onze Heer, 
verrees 
Zingen: Lied 654 (Opw) De vreugde van U is mijn 
kracht – met Impuls 
Zingen: Lied 654: 1, 2, 4 en 6 (LB) Zing nu de Heer, 
stem allen in 

 
Vers 1+4 Koor, vers 2+6 allen (met orgel) 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Paasproject 2019: met Jezus op weg naar Pasen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Toelichting op het voorkeurslied 
Zingen: Lied 817 (Opw) Wij hebben U lief – met 
Impuls 
Schriftlezing: Lucas 24: 1-12 (NBV) 
Zingen: Lied 642: 1, 4, 7 en 8 (LB = Gez. 218 LvdK)  
Ik zeg het allen dat Hij leeft 
Vers 1+7 Koor, vers 4+8 allen (met orgel) 
Verkondiging 
Zingen: Lied 680 (Opw)  Mighty to Save – met Impuls 
De kinderen komen terug 
Paasprojectlied (filmpje) 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze 
Vader 
Inzameling van de gaven 
Tijdens de collecte: Impuls + Koor: Lied 690 (Opw) 
Hij leeft voor eeuwig, Amen 
Slotlied: Lied 634: 1 en 2 (LB) U zij de glorie, 
opgestane Heer! 
Vers 1 Koor, vers 2 allen 
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.  
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Locatie Jeruzalem: Pasen 
Jezus is gestorven, maar Hij staat op uit de dood! Een 
paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. De 
engelen bij het graf de engelen herinneren hen eraan 
dat Jezus gezegd had wat er met hem zou gebeuren. Als 
de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus 
meteen kijken (Lucas 24:1-12). Vandaag is het Pasen! 
Waarom is dit feest bijzonder voor u? 
 

Doppen sparen 
U spaart toch ook mee! In de hal van de kerk staat een 
inzamelbak waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Ook 
kroonkurken en strippen van medicijnen zijn welkom 
(hierin is n.l. aluminium verwerkt).  
Let wel de doppen e.d. moeten wel schoon zijn! Alvast 
heel hartelijk dank. 
 

Bidden voor de christenen in Jemen  
Christenen in Jemen voelen zich alleen en ongezien. Ze 
leven te midden van een heftige burgeroorlog. Bid dat 
zij in hun land het Licht van Jezus kunnen verspreiden. 
De burgeroorlog zorgt ervoor dat de meerderheid van 

de bevolking afhankelijk is van humanitaire hulp. De 
hulpverlening is zo georganiseerd dat families, gezinnen 
en stammen hulp ontvangen. Christenen die uit hun 
familie of stam zijn gezet omdat ze christen zijn krijgen 
geen hulp. Blijf dagelijks bidden voor onze vervolgde 
broeders en zusters. Meer informatie op 
www.opendoors.nl. Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen De Fontein  
30 april: van 19.00-20.00 uur, gebedsavond bij familie 
Brouwer,  
30 april: van 9.30-11.00 uur, gebedsochtend bij familie 
Tromp 
1 mei: van 20.00-21.30 uur, Gebed058, Locatie 
Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2. 
Kom ook eens langs om samen te bidden voor onze 
kerk, stad, land en de wereld waarin wij wonen. 
Taakgroep Gebed  
 

Kerkdiensten 
Zondag 28 april, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. 

 
 
 
 
 

http://www.opendoors.nl/

