
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

 

 

Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 12 mei 2019 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van 
dienst is Menno Sijtsma. 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 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 215: 1 t/m 7 (LB) Ontwaak, o mens, de 
dag breekt aan 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 128: 1 (De Nieuwe Psalmberijming) 
Geluk en rijke zegen 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 128: 2 en 3 (DNP) Je huwelijk zal 
bloeien 
Korte inleiding op deze dienst 
Zingen: Psalm 71: 1, 2, 3 en 4 (LB) Heer, laat mij 
schuilen in uw hoede 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de 
Schrift 
Lied met de kinderen: Praise Him (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jesaja 49: 14-23 (NBV) 
Zingen: Lied 864: 1, 2 en 3 (LB) Laat ons de Heer 
lofzingen 
Verkondiging 
Zingen/luisteren: Lied 767 (Opw) Familie (filmpje) 
De kinderen komen terug 
Luisterlied: Ik zal er zijn (Sela) 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3 (LB) Dank, dank nu allen 
God 
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.  
 
World Servants De Fontein 
Wie gaat er mee bouwen aan verandering in de 
zomer van 2020? Zondag 26 mei geven we een 
voorlichting over World Servants. Wat is World 
Servants, hoe ziet een project er bijvoorbeeld uit? 

Uiteraard is er veel ruimte om al je vragen te stellen 
en neem vooral je ouders mee! Zondag 16 juni 
hebben we ons aanmeldmoment. Op deze dag gaan 
we kijken wie er echt mee willen. We maken dan ook 
een keuze voor ons project. Beide momenten zullen 
aansluitend aan de dienst plaatsvinden. (Om mee te 
mogen moet je in 2020 minimaal 16 jaar zijn of 
worden!). Iedereen van harte welkom! 
Stuurgroep WS De Fontein: Irene, Karina, Suzanne en 
Ruben 
 
De Fontein helpt met opknappen Joodse 
begraafplaats 
Afgelopen zomer heeft de Stichting “Boete & 
Verzoening” werkzaamheden verricht op de  Joodse 
Begraafplaats  te Leeuwarden. Veel vrijwilligers uit 
diverse kerken en gemeenten, waaronder ook de 
onze, hebben daarbij geholpen. Er is 100 m3  snoei-
/afvalhout afgevoerd, 400 grafstenen zijn schoon 
gemaakt, gelijmd, of rechtop gezet, en de letters 
geschilderd. Daarnaast is aan de poort betonrot 
hersteld en zijn de brug en de toegangsdeuren van de 
begraafplaats  geschilderd. De sloten van de poort en 
van het Metaheirhuis zijn vervangen. De vrijwilligers 
zijn opgeteld 3200 uur enthousiast met deze 
werkzaamheden bezig geweest! 
Ook voor deze zomer worden er weer vrijwilligers 
gezocht. In week 25 (17 t/m 21 juni) gaan we  
werkzaamheden op de Joodse Begraafplaats 
verrichten. Het is de bedoeling de stenen, waar we 
vorig jaar niet aan toegekomen zijn, te letteren. In de 
voorbereidingsweek (11-12-13 juni) gaan we stenen 
lijmen, schoonmaken, en de letters schuren.   
Als je/u één of meerdere dagen wil(t) meehelpen: 
wilt u dan uw naam, adres, woonplaats, tel. nummer 
en de data waarop u komt helpen doorgeven aan 
Hette Zondervan: Graag vóór 30 mei.  
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Alles gebeurt in goed overleg met de Joodse 
gemeenschap en de  Gemeente Leeuwarden. Naast 
de bovengenoemde werkzaamheden zal dit en de 
daarop volgende jaren het verharden van de paden,  
het vervangen van de deuren van de toegangspoort, 
en één deur van het Metaheir huisje aangepakt 
worden. Deze zijn ernstig aangetast door houtrot. De 
kosten voor dit alles bedragen ruim  € 12.000. Als u 
dit wilt sponsoren, kunt u een gift overmaken naar 
Stichting Lord of The Nations-Nederland, rek.nr. 
NL84 INGB 0004 2220 82 o.v.v. Joodse Begraafplaats 
Leeuwarden. Uw gift is aftrekbaar. 
 
Onze boekenkast 
Hoewel Bevrijdingsdag alweer achter ons ligt, blijft 
het nodig om ons te bezinnen op wat onze vrijheid  
anderen heeft gekost. Daarom hebben wij deze keer 
nog wat boeken voor u geselecteerd die ingaan op 
deze opofferingen. Annie Oosterbroek-Dutschun 
heeft er drie romans over geschreven: De lege plaats; 
Zij zoeken de vrede en Anderen betaalden. Van harte 
aanbevolen!  
Daarnaast ligt er een dvd over de verfilming van “Het 
dagboek van Anne Frank”. 
Omdat wij ook niet voorbij mogen gaan aan 
oorlogsleed verder weg staan er ook twee boeken die 
zijn uitgegeven door Kerk in Actie. Ze gaan over de 
gevolgen van het geweld in 1994 in Rwanda. Met 
name over hoe Christenen proberen om te gaan met 
de pijn en de littekens, veroorzaakt door deze oorlog. 
 
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 
 
Komende activiteiten in De Fontein 
27 mei: Spelletjesmiddag ouderen met broodmaaltijd 
28 t/m 30 juni: Kampeerweekend van De Fontein 
5 t/m 7 juli: Tienerkamp in Bakkeveen 
 
Kerkdiensten 
Zondag 19 mei, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 
Doopdienst. Tienerdienst. De tweede collecte is voor 
Missionair Werk in de Prot. Gem. Leeuwarden.  


