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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 26 mei 2019 

 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw 
Jellema. Diaken van dienst is Harold de Haan. 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 
Welkom, mededelingen en stil gebed  
Zingen intochtslied: Psalm 42: 1 en 4 (LB) Evenals 
een moede hinde 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 42: 7 
Verootmoediging en gebed om de Heilige Geest 
Zingen: Lied 304 (LvdK) God is getrouw 
Lied met de kinderen: Praise Him (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Schriftlezing: Joël 2: 21 t/m 27 (NBV) 
Zingen: Lied 723: 1 en 2 (LB) Waar God de Heer Zijn 
schreden zet 
Schriftlezing: Openbaring 21: 10 t/m 12 en 21: 22 
t/m 22: 5 (NBV) 
Zingen: Lied 409: 1, 2 en 4 (ELB) Ik zie een poort 
wijd open staan  
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 834 (LB) Vernieuw Gij mij 
Gebed, afsluiten met gezamenlijk Onze Vader 
De kinderen komen terug 
Inzameling van de gaven 
Zingen slotlied: Lied 212 (ELB) Heer wat een 
voorrecht 
Zegen, gevolgd door Lied 415: 3 (LB) Amen, amen, 
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.  
 
Kidsspecial 
Zondag 2 juni is er weer een Kidsspecial van de 
kindernevendienst. We starten meteen om 9.30 uur 
zodat we de hele dienst de tijd hebben. We gaan in  

 
ieder geval aandacht aan Jesca uit Tanzania 
besteden. Zij is eind juni jarig en wordt dan 8 jaar. 
Natuurlijk gaan we iets moois voor haar maken en er 
is wat lekkers. Het zou leuk zijn als je wat extra geld 
in de bus doet voor haar verjaardagscadeau. Wat we 
verder gaan doen is een verrassing. Je mag ook een 
vriend of vriendin meenemen. Tot 2 juni! 
 
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! Een uitgebreide informatiefolder en een 
programmaoverzicht ligt op de lectuurtafel in de hal 
van de kerk. 
Taakgroep Evangelisatie en Vorming & Toerusting 
 

Kampeerweekend 
In het weekend van vrijdag 28 t/m zondag 30 juni is 
het kampeerweekend van De Fontein dat al voor de 
zevende keer wordt gehouden. Er is volop ruimte 
voor kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte 
welkom.  
Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om 
een dagje door te brengen op het terrein van de 
Kleine Wielen. Verder is het goed om te weten dat er 
vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. 
Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur 
waarna we aan het eind van de middag de barbecue 
aansteken. Aanmelden kan tot zondag 23 juni.  
Voor meer informatie kun je terecht bij Hendrik 
Jonker en/of Peter de Vries. Aarzel dus niet en geef je 
op voor het kampeerweekend 
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Noorder mannen- en vrouwenavond   
Op vrijdag 7 juni wordt er in Wijnjewoude in het 
kader van Pinksterfeest 3/16 een Noorder mannen- 
en vrouwenavond gehouden, aanvang 20.00 uur. 
Thema deze avond: Zie, ik ben met jou!  
Bij de mannen komt Wim Hoddenbagh spreken en  
bij de vrouwen Jeannette van der Veen.  
Tijdens het gezamenlijke gedeelte zal Hadassa Praise 
de muziek en de samenzang begeleiden. Een 
prachtige gelegenheid om het Pinksterfeest te 
beginnen. Wees welkom!  
Taakgroep Evangelisatie en Vorming & Toerusting. 
 
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,  
 
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 
 
Bidden voor de vervolgde christenen in Iran 
In Iran zitten tientallen christenen in de gevangenis 
om hun geloof. Christenen, die na een tijd in de 
gevangenis weer vrijkomen, hebben het zwaar. Het 
normale leven is niet zo normaal meer. Bid voor 
Saman, Mojtaba en Wahid. Deze drie mannen 
hebben een tijd lang in de gevangenis gezeten. Open 
Doors is een schrijfactie gestart voor vier Iraanse 
christenen die gevangen zitten of al veroordeeld zijn 
tot lange straffen. Bid om kracht en moed voor 
Ebrahim, Nasser, Victor en zijn vrouw Shamiram. Ons 
gebed hebben ze hard nodig, 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 fam. 
Tromp; 
4 juni: van 19.00- 20.00 uur, gebedsavond bij Anneke 
de Jong; 
5 juni: van  20.00-21.30 uur, Gebedsavond, Gebed058 
Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2.    
11 juni: van 9.30 uur -11.00 uur, gebedsochtend bij 
Hanny Wielenga;  
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 
21 en 22 sept: Startweekend 
14 okt.: Ouderenmiddag 
 
Kerkdiensten 
Hemelvaartsdag, 30 mei, 9.30 uur, mevrouw Nelleke 
Berntsen. De ene collecte is voor diaconaal werk. 
Zondag 2 juni, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor IKOS. 
IKOS zet zich in voor godsdienstige vorming in 
openbare scholen. De wekelijkse lessen zijn voor veel 
kinderen een eerste ontmoeting en kennismaking 
met godsdienst. Het helpt hen op weg de betekenis 
te leren kennen van Bijbelse verhalen en waarden 
voor hun eigen leven. 

http://www.opendoors.nl/

