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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 2 juni 2019 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken 
van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor IKOS en de collecte 
in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De kindernevendienst start vandaag om 9.30 uur, zaal 3! 
Zingen voor de dienst: Lied 669 (Opw., filmpje) en 
Lied 140 (ELB) 
Welkom en mededelingen     
Aanvangslied: Ps. 89: 6 en 7 
We bidden in stilte om een gezegende dienst      
Bemoediging en Groet     
Zingen: Lied 220: 1, 2, 5 en 6, Zingende gezegend, 
(mel. Gez. 281)  
Gebed van verootmoediging en toewijding    
Leefregels      
Zingen: Psalm 119: 63 en 65  
Gebed om het licht van de Heilige Geest       
Lied voor de kinderen: God heeft een plan met je 
leven  
Schriftlezing: Hand 1: 4-11  
Zingen: Gez. 230: 1, 2 en 3 (LvdK) 
Schriftlezing: Efez. 1: 15-23   
Verkondiging   
Meditatief orgelspel 
Enkele minuten gelegenheid tot stil gebed 
Zingen: Gez. 304 (LvdK) 
Geloofsbelijdenis lezen en daarna 
Zingen: Heer, U bent mijn leven (met filmpje) 
Dankgebed en voorbeden   
Inzameling van onze gaven    
Zingen: Gez. 231: 1, 3 en 4 (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.  
 

Stadsgebed komende woensdag 
Komende woensdagavond (5 juni) is er weer het 
maandelijkse Stadsgebed in Stadsklooster Jabixhûs, 
van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur (iedere eerste 

woensdagavond van de maand). We zullen ditmaal 
o.a. God danken dat onze stad een christen-
burgemeester gaat krijgen, iets waar we de afgelopen 
maanden samen voor hebben gebeden! Iedereen is 
van harte welkom!     
 

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. 
 

Boys en GirlsOnly activiteit: Treasure Hunt 
Zaterdagochtend 22 juni sluiten we het Boys en 
GirlsOnly seizoen af met een gezamenlijke activiteit. 
Om 9:30 word je verwacht bij 4-14. Om 10:00 start 
de activiteit, wees op tijd! Eindtijd: 14:00 (lunch 
inclusief). Opgeven vóór vrijdag 14 juni bij Karina. 
Deelname is gratis. Tip: trek goede 
wandel/loopschoenen aan.  
Wat gaat we doen? Treasure Hunt is een spannend 
stadsspel, waarbij teams op zoek gaan naar een 
verborgen schat. Om de schat te kunnen vinden 
zullen de teams verschillende vragen en opdrachten 
moeten oplossen. Deze vragen en opdrachten vinden 
de teams met behulp een GPS, foto's en 
stadsplattegrond. Al puzzelend en door het goed 
uitvoeren van opdrachten zullen de teams de schat 
vinden.  
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Nacht van Gebed  
De Nacht van Gebed 2019 is in de nacht van 21 op 22 
juni van 22:00 tot 06:00 uur. Honderden christenen in 
Nederland en Vlaanderen doen mee. Aan de hand 
van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten 
bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit 
diverse landen. Wil je meebidden tijdens de Nacht 
van Gebed?  
Plaats: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2 
Leeuwarden, tel. 058-3000150. Mochten er nog 
mensen mee willen helpen met de voorbereidingen 
daarvoor of beschikbaar zijn voor zangbegeleiding, 
dan horen we het graag. Piano, harmonium, gitaren 
en percussie zijn al aanwezig. 
Taakgroep Gebed 
 

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. 
 

Bidden voor de vervolgde christenen in Bangladesh 
Christenen in het zuidoosten van Bangladesh krijgen 
steeds vaker te maken met onderdrukking. “Als jullie 
niet terugkeren naar het boeddhisme, dan mag je 
niet werken en hier meer wonen”, horen deze 
gelovigen van hun boeddhistische dorpsgenoten en 
familie.  
Hoe bereid je je goed voor op vervolging? En hoe 
reageer je als je wordt vervolgd om je geloof? Over 
deze vragen dachten deelnemers van een 

weerbaarheidstraining na. Bid dat de training deze 
christenen helpt om andere gelovigen in hun 
omgeving te bemoedigen. 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  
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 
22 juni: Boys en Girls Only, Treasure Hunt 
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 
Pinsterzondag 9 juni, 9.30 uur, ds. D. Lof. De tweede 
collecte is voor Kerk in Actie / Zending. 
Bijbelverspreiding op het Chinese platteland. Vorig 
jaar zijn er in China nieuwe religieuze wetten 
aangenomen. Zij perken de vrijheid voor Chinese 
christenen behoorlijk in. De kerk in China gaat een 
moeilijke periode tegemoet. Kerk in Actie helpt bij 
het vertalen, de alfabetisering en de verspreiding van 
Bijbels. Bijvoorbeeld voor de White Yi, een 
minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 
60.000 mensen die tot deze groep horen, zijn er 
40.000 christen; velen zijn analfabeet. Voor hun 
geloof en voor hun identiteit is het van groot belang 
dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.

 

http://www.opendoors.nl/

