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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 5 mei 2019 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma, organist is Guus Wolters. Diaken 
van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het Kerk in Actie / 
Noodhulp en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst vandaag. 

We wensen u een goede dienst toe! 

 
Liturgie 
voor de dienst: (met filmpje) Opw. 818  
zingen: Lied 232 Evang. Liedboek 
welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 2  
Bemoediging en groet 
loflied: Lied 343 Evang. Liedboek  
Gebed van verootmoediging en toewijding 
Genadeverkondiging 
Zingen: Gez. 127: 4 en 5 (LvdK) 
Leefregels  
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst, we 
zingen (met filmpje) : “Praise him”  
Schriftlezing: Exodus 34: 10-16  
Zingen: Ps. 78: 5, 19 en 14 (deze volgorde) 
Schriftlezing: Galaten 5: 1 en 13-26 
Verkondiging  
Meditatief moment: Opw. 489 (filmpje)  
Gelegenheid voor persoonlijk gebed 
Zingen: Lied 308: 1,3 en 4 Evang. Liedboek 
 Kinderen komen terug 
Gebeden, die we afsluiten met Lied 913: 1,2 en 3 
(op de melodie van “The Rose” )  
inzameling van onze gaven 
Slotlied: Lied 677 (Bundel “Hemelhoog”)  
Zegen 
Wilhelmus: couplet 1 en 6 
 

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.  
 

Spaardoosjes 
Thema: ‘Een nieuw begin’. Hoop en kracht bieden 
voor mensen die een nieuwe start willen maken. 
Voor iedereen, die mee heeft gedaan aan het 
spaarproject van Kerk in Actie: De totale opbrengst 
bedraagt € 414,70! (inclusief nagekomen giften). 
Een mooi resultaat! Wilt u op andere wijze nog 
bijdragen? Het banknummer is: NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 40dagentijd. 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze 
prachtige projecten. 
Dirk Lof en Hanny Wielenga 
 
Strandheem Festival  
In het Hemelvaartweekend vindt het Strandheem 
Festival plaats. Thema is ‘Open je hart’ (Touch of 
Heaven) met o.a. Arie v.d. Veer, Gerald Troost, 
Urker Zangers, LEV, Kees Kraayenoord, Amazing 
Kids & Teens en vele anderen. Strandheem, 
Leisdijk’s Reed, Opende (Gr.) Toegang is vrij. Zie 
strandheemfestival.nl 
 
Bedankje namens de World Servants groep 
Op 14 april is er een collecte gehouden voor de 
jongeren die deze zomer met World Servants naar 
een land vertrekken om daar te bouwen aan 
verandering. Deze collecte heeft maar liefst 
€1121,80 opgebracht! We zijn heel dankbaar dat 
we steun ervaren van de gemeente. Namens ons 
allemaal enorm bedankt voor deze bijdrage! 
Irene van den Berg, Bert Dekker, Anika van der Wal 
en Christian Wolters 
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Aanloophuis 
Het Aanloophuis, Bagijnestraat 36, is een plek waar 
een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Er is tijd voor een 
gesprek, je kunt er op adem komen of een moment 
van stilte vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er 
kranten en er is koffie, thee, brood en soep. Doel is 
beschikbaar te zijn voor de medemens die hulp en 
aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, met 
warmte en aandacht voor mensen die op straat 
leven, met psychische problemen kampen en/of 
weinig sociale contacten hebben. Het Aanloophuis 
is het grootste diaconale project van de diaconie 
van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Ook je 
bijdrage leveren? Meld je als vrijwilliger aan via 
aanloophuisleeuwarden.nl 
Henk Halma, bestuurslid Aanloophuis 
 

Gebedsgroepen De Fontein  
Dinsdag 14 mei gebedsochtend van 9.30-11.00 uur 
bij Hanny Wielenga,  
Taakgroep Gebed 
 
Gebedsgroep Women to Women 
Vrouwen bidden voor vervolgde christenvrouwen 
over de gehele wereld. Maandag 20 mei van 9.30-
11.30 uur bij Saakje van IJs 
 
Komende activiteiten in De Fontein 
27 mei: Spelletjesmiddag ouderen met 
broodmaaltijd 
 
Kerkdiensten 
Zondag 10 mei, 9.30 uur, de collecte in deze dienst 
is bestemd voor Missionair werk in de Protestantse 
gemeente Leeuwarden.

 


