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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 28 april 2019 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. 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 het ZWO-project 
Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 

 
Liturgie 
Zingen voor de dienst: Samen is veel leuker 
(filmpje) en Lied 232 (ELB) 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Aanvangslied: Lied 161 (ELB)                                               
Bemoediging en groet 
Loflied: Ps. 100: 2 en 4 
Gebed van verootmoediging en toewijding 
Genadeverkondiging 
Zingen: Lied 868: 2 (gew.)   
 

Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde ons 
leven; 
heeft ons in 't licht als op adelaarsvleug’len 
geheven. 
Hij die ons leidt, zodat ons hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord ons gegeven. 
 

Leefregels  
Zingen: Ps. 119: 49 en 60 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst,  
we zingen: Mozes ging de berg op…  (filmpje)  
Schriftlezing: Joh. 20: 19-29  
Verkondiging  
Muzikaal intermezzo: Jezus nooit gezien  
Zingen: Lied 687 (Opw., met filmpje) 
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Inzameling van onze gaven 
Slotlied: Gez. 487: 1 en 3 (LvdK)  
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.  
 
Restant Paaskaars 2018/2019 
Zoals meegedeeld op Paaszondag is het restant van 
de Paaskaars deze keer gegaan naar Femke 
Wolters. De taakgroep Eredienst heeft dit na rijp 
beraad besloten. Vanzelfsprekend is deze 
Paaskaars bedoeld voor al degenen die in moeilijke 
omstandigheden zich bevinden vanwege 
gezondheid of verdriet. Toch kan de Paaskaars 
maar aan één worden gegeven. Afgelopen 
donderdag heeft ds. Hans Kemperman persoonlijk 
zowel de Paaskaars als de standaard (te leen) bij de 
familie Wolters gebracht. 
 
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 nl. aluminium 
verwerkt). Let wel de doppen e.d. moeten wel 
schoon zijn! Alvast heel hartelijk dank. 
 
Bidden voor de christenen in Sri Lanka 
Heer, onze God, op de dag van de opstanding 
schrikken we op door berichten van geweld en 
dood in Sri Lanka. Honderdtallen mensen vermoord 
in kerken en hotels op de dag waarop we de 
overwinning van het leven over de dood vieren. We 
staan sprakeloos en machteloos. Wees bij de 
slachtoffers en hun dierbaren. Wees bij alle 
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krachten die bidden om vrede en 
verdraagzaamheid.  
Wij bidden met hen en vertrouwen op God: 
"Hij veracht de zwakke niet, 
verafschuwt niet wie wordt vernederd, 
hij wendt zijn blik niet van hem af, 
maar hoort zijn hulpgeroep." (Psalm 22) 
Amen. 
 
Blijf 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, Gebed58, Locatie 
Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2 
14 mei: van 9.30-11.00 uur, gebedsochtend bij 
Hanny Wielenga; 
Toen de discipelen aan Jezus vroegen wat ze bidden 
moesten, leerde Hij ze: Onze Vader, Die in de 
hemelen zijt … En als ik soms niet goed weet te 
bidden, troost ik me met wat in de bijbel staat: 
Maar de Geest zelf bidt voor ons met niet uit te 
spreken zuchtingen! God hoort ons altijd, maar 

verhoort op Zijn tijd.                        
Taakgroep Gebed 
 
Gebedsgroep Women to Women 
Vrouwen bidden voor vervolgde christenvrouwen 
over de gehele wereld, op maandag 20 mei van 
9.30-11.30 uur bij Saakje van IJs; 
 
Komende activiteiten in De Fontein 
27 mei: Spelletjesmiddag ouderen met 
broodmaaltijd 
14 oktober: Ouderenmiddag 
16 december: Kerstmiddag ouderen met 
broodmaaltijd 
 
Kerkdiensten 
Zondag 5 mei, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. Er is 
Tienerdienst. De tweede collecte is voor Kerk in 
Actie / Noodhulp. Syrische kerken als bakens van 
hoop. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in 
Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een 
beroep op kerken voor onderdak, voedsel en 
veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken 
bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die 
bij hen aanklopt. Steun de kerken in Syrië, zodat zij 
moed houden om hun belangrijke werk te blijven 
doen!    

 

http://www.opendoors.nl/

