Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 9 juni 2019. Eerste Pinksterdag
Voorganger is ds. Dirk Lof. Organist is Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van
dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie /
Zending en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Welkom, mededelingen en stil gebed
Gebed van Verootmoediging
Zingen: Psalm 34: 7
Woord van troost
Woord van bemoediging
Zingen: Lied 328: 2 en 3 (LvdK) Ons gevoel en ons
verstand...
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lied voor de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 17a
Zingen: Lied 680 geheel (LB) Kom Heilige Geest, Gij
vogel Gods...
Verkondiging
Zingen: Lied 675: 1 en 2 (LB) Geest van hierboven...
De kinderen komen terug
Dienst der gebeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Psalm 118: 9 en 10
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.
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.
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
Wisseling van de wacht
In de kerkenraadsvergadering van 1 april heeft Reinouw
Jellema aangegeven dat ze wil stoppen als scriba. Dat
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betekent, dat iemand anders haar taak over zal moeten
nemen. De kerkenraad is dan ook blij te kunnen melden
dat Guus Yska heeft aangeboden om als wijkscriba in De
Fontein aan de slag te willen gaan.
In de kerkenraadsvergadering van 6 mei is unaniem
besloten om van dit aanbod gebruik te gaan maken.
Met ingang van september 2019 zal Guus Yska daarom
geen scriba meer zijn van het College van
Kerkrentmeesters, maar zal hij bezig gaan als ouderling
met bijzondere opdracht in onze wijkgemeente.
Tienerkamp Bakkeveen
Het jaarlijkse tienerkamp is dit jaar van 5 t/m 7 juli.
We vertrekken vrijdagavond 5 juli rond 19:00 vanaf De
Fontein en komen zondagmiddag rond 16:00/17:00
weer terug. Exacte tijden en wat je mee moet nemen
krijg je te horen als je je opgeeft. We gaan dit jaar naar
het mooie Bakkeveen!
Kosten voor het weekend zijn € 15,00. Het belooft een
mooi weekend vol spel, avontuur en gezelligheid te
worden! Leeftijd 12-18! We maken er net als elk jaar
weer een top weekend van. Ga jij mee? Opgeven kan bij
Irene van der Berg of Karina van der Wal
Nieuws vanuit de kindernevendienst
Dit jaar nemen we afscheid van drie kinderen die
overstappen naar de tieners. Dat zijn Anna, Betty en
Margriet. Het afscheid en de overstap is op zondag 16
juni en dan zal er in de dienst aandacht aan worden
geschonken. Ze waren trouwe bezoekers van de
kindernevendienst en daar willen we ze voor bedanken.
Mooi dat ze nu de overstap mogen maken naar de
tieners. Ze zien er naar uit en we gunnen ze daar een
mooie, inspirerende en leerzame tijd toe.
Namens de leiding van de kindernevendienst
Irene de Vries

Bidden voor de vervolgde christenen in Mexico
Inheemse christenen op het platteland in Mexico
krijgen te maken met tegenstand vanuit hun
traditionele stam. Omdat ze niet meer mee willen doen
aan rituelen, lopen ze de kans om uit hun gemeenschap
gezet of zelfs gevangen genomen te worden.
Christenen die vanwege hun geloof vastzitten, worden
daarna vaak uit hun dorp gejaagd. Open Doors biedt
hen praktische en pastorale hulp om op een nieuwe
plek te beginnen. Blijf volharden in uw gebed voor onze
vervolgde broeders en zusters, ons gebed hebben ze
hard nodig. Meer informatie over vervolgde christenen
leest u in het Open Doors Magazine en op de
Gebedskalender die u kunt vinden op de lectuurtafel in
de hal van de kerk en mee mag nemen. Ook informatie
op www.opendoors.nl
Taakgroep Gebed
Gebedsgroepen De Fontein
11 juni: van 9.30 uur -11.00 uur, gebedsochtend bij
Hanny Wielenga.
Taakgroep Gebed
Komende activiteiten in De Fontein
22 juni: Boys en GirlsOnly, 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
Zondag 16 juni, 9.30 uur, Heilig Avondmaal (lopend),
ds. Alfons van Vliet. Tienerdienst.
De Avondmaalscollecte is voor de Voedselbank
Leeuwarden en de tweede collecte is voor de Wijkkas.
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