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

 

 

Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 19 mei 2019, Doopdienst, Tienerdienst 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls. 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 Missionair Werk in de PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: 10.000 redenen (met filmpje) en  
Lied 218: 1 en 2 (ELB, met orgel) 
Welkom en mededelingen 
In gebed bereiden we ons voor op deze dienst 
Aanvangslied: Lied 488 (Opw.)                                                                                   
Bemoediging en groet 
Zingen:  Lied 188 – in canon (ELB)  
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 642 (Opw.) 
Dopen van Thijmen Bosgra 
Zingen: Lied 599 (Opw.) 
”Dopen is vertrouwen…”  
Zingen: Lied 278 (ELB)  
Doopbediening 
Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan):    
“Gemeente en allen hier aanwezig, belooft u dit kind van 
God te ontvangen in uw midden, haar te  willen dragen  
in uw gebeden en samen met haar de weg van het 
Koninkrijk te willen gaan? 
Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen) (2x)  
Aansteken doopkaars en gedicht 
Uitreiking doopkaart en 
Visje wordt opgehangen op het doopkleed  
Gebed om het licht van Gods Geest  
Lied: “Praise Him” (filmpje) 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Bijbellezing: Efeziërs 1: 3-14 
Verkondiging  
Zingen: Lied 382 (ELB) 
De kinderen komen terug  
Gebeden, die we beginnen met Lied 430 (Opw.)   
Inzameling van onze gaven  
Slotlied: Lied 704      
Zegen 
 

De doopouders kunnen na de dienst gefeliciteerd worden 
vóór in de kerk   
 

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 
 

Strandheem Festival  
Strandheem Festival in het Hemelvaartweekend (31 mei 
t/m 2 juni). Thema is: Open je hart (Touch of Heaven) met 
o.a. Ds. Arie van der Veer, Gerald Troost, Urker Zangers, 
LEV, Kees Kraayenoord, Amazing Kids & Teens en vele 
anderen. Locatie Strandheem Leisdijk’s Reed, Opende (Gr). 
Toegang is vrij. Meer informatie op strandheemfestival.nl. 
Zeker de moeite waard om hier een bezoek aan te 
brengen!  
Vanmorgen liggen er op de stoelen een uitgebreide 
informatiefolder en programmaoverzicht. In de hal op de 
statafels liggen prachtige uitgebreide glossy's om mee te 
nemen. Taakgroep Evangelisatie  
 
De Fontein, Kerk in de stad, Kerk in de buurt 
Heeft u het mooie spandoek aan de gevel van onze kerk De 
Fontein al gezien. Een mooie manier om te laten zien wie 
wij zijn als kerkelijke gemeente met een uitnodigend 
karakter voor de gehele stad en de buurt. Iedereen is 
welkom.  Taakgroep Evangelisatie 
 

Startweekend 2019 
Op zaterdag 21 en zondag 22 september openen wij het 
nieuwe kerkelijke seizoen met het traditionele 
Startweekend. De kerkenraad heeft mij gevraagd het 
voortouw te nemen bij de organisatie van dit weekend. 
Graag doe ik dat samen met anderen. Heb je ideeën, 
beschik je over organisatietalent of vind je het gewoon 
leuk om mee te doen in de voorbereiding, meld je aan en 
we gaan er samen iets moois van maken. 
Henk Douma 
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Internationale Kinderhulp- Nederland (IKN) 
Onze gespaarde plastic en andere doppen gaan naar de 
IKN die van de opbrengst hiervan financiële hulp kan 
bieden aan weeskinderen in onder meer Roemenië. Een 
prachtig initiatief waar u allemaal deel aan hebt door meer 
van uw  gespaarde doppen. 
 

Doppen sparen 
U spaart toch ook mee voor de weeskinderen in Oost 
Europa. 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 (hierin is 
aluminium verwerkt). Let wel de doppen en dergelijke 
moeten wel schoon zijn! Alvast heel hartelijk dank. 
 

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. Alles gebeurt in goed overleg met de 
Joodse gemeenschap en de  Gemeente Leeuwarden. Naast 
de hiervoor 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. 
 

Bidden voor de vervolgde christenen in West-Afrika 
Ahmad uit Guinea zit ondergedoken omdat hij christen is 
geworden. Admad groeide op als moslim en kreeg 
een belangrijke positie als geestelijke. Maar toen hij door 
een wonder genas, kwam hij tot geloof in de Here Jezus. 
Omdat Roger zijn geloof in de Here Jezus niet wilde 
afzweren, heeft zijn schoonfamilie zijn vrouw en hun 5 
jarig dochtertje bij hem weggehaald. Zijn vrouw en haar 
familie probeerden Roger terug te laten keren naar de 
islam. Bid dat de christelijke gemeenschap rondom Roger 
hem in deze moeilijke tijd helpt. 
In november vielen rebellen de kathedraal van Alindao 
aan. Toen de bisschop samen met anderen naar zijn huis 
vluchten, werden hij en vele anderen vermoord. Bid om 
troost voor de nabestaanden. Schrijnende situaties waar 
onze broeders en zusters in verkeren op vele plaatsen in 
de wereld. Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en 
zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl  
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen De Fontein  
28 mei: van 9.30–11.00 uur, gebedsochtend bij Pytsje 
Dijkstra; 
4 juni: van 19.00-20.00 uur, gebedsavond bij Anneke de 
Jong; 
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroep Women to Women 
Vrouwen bidden voor vervolgde christenvrouwen over de 
gehele wereld. 
Maandag 20 mei van 9.30 uur - 11.30 uur bij Saakje van IJs,  
Taakgroep Gebed 
 

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 26 mei, 9.30 uur, mevrouw Nelleke Berntsen. De 
tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. 

 

http://www.opendoors.nl/

