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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 23 juni 2019 

 

Voorganger is ds. G.J. van Beusekom uit Bilthoven. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Eerde de 
Vries. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk 
in Actie / Werelddiaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Aanvangslied Psalm 89: 1 
Votum en groet 
Zingen: Lied 321: 1, 2 en 3 (LvdK) 
Gebed van verootmoediging 
Zingen lied van genadeverkondiging: Psalm 130: 2 
Bereidheid God te dienen Kolossenzen 3:1-3 en 12-17 
(NBV) 
Zingen: Lied 252: 1 en 2 (LvdK) 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: God heeft een plan met je leven 
Kinderen komen naar voren 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Psalm 127 (NBV) 
Zingen:  Psalm 127: 1 
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 (NBV) 
Zingen: Lied 320: 1 en 3 (LvdK) 
Verkondiging 
Zingen: Psalm 118: 8 
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Inzameling van onze gaven 
Slotlied: Psalm 118: 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.  
 

Spelmiddag en BBQ 
Je kunt je nog t/m maandag 24 juni opgeven voor de 
spelmiddag en de BBQ op de camping De Kleine Wielen.  
We doen dit nu voor de 7e keer en het is altijd heel 
gezellig met elkaar. Dus: meld je aan nu het nog kan! 
Ook kampeerders zijn nog welkom.  
 
 

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.  
 
Voedselbankactie 
Graag wil de diaconie weer een inzamelactie voor de 
voedselbank bij u onder de aandacht brengen. Dus 
noteer alvast deze periode even in uw agenda: zondag 
30 juni tot maandag 8 juli. Maandag wordt alles rond 
11.00 uur opgehaald door de voedselbank.  
De bedoeling is dat u weer houdbare producten 
meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door 
het op de kar te zetten. De volgende producten zijn dan 
érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, 
pastasaus/mix en houdbare melk. 
Kijk ook eens op 
https://leeuwarden.voedselbankennederland.nl 
 

Wijkkrant Oud Oost 
Het Nieuws- en informatieblad van de wijk Oud Oost is 
weer verschenen. Veel informatie, activiteiten 
voor jongeren en ouderen kunt u daarin weer vinden. 
Ook kunnen wij als Fonteingemeente onze informatie 
laten opnemen in deze wijkkrant. De nieuwe uitgave 
vindt u op de lectuurtafel in de hal van de kerk. 
Zo mogen en kunnen we kerk zijn in de wijk. 
Taakgroep Evangelisatie 
 

Vorming & Toerusting      
Op 22 september starten we weer een nieuw seizoen 
met allerlei activiteiten. De taakgroep Vorming & 
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Toerusting zou graag suggesties van u/jou vernemen 
wat u/jij graag het komende seizoen eens als thema zo 
willen behandelen. Dat kan een cursus zijn, een thema-
avond, een gespreksgroep enz. Riekje Steen of Germen 
L. van IJs van de Taakgroep Vorming & Toerusting horen 
dit graag van u. Spreek ons gerust eens aan na de 
dienst, of zet je bericht op: 
vormingentoerusting@defontein058.nl.  
 
Doppen sparen voor Internationale Kinderhulp 
Nederland (IKN) 
Stichting IKN is op 3 mei 1994 opgericht. De stichting 
heeft ten doel het entameren van liefdadigheids-
activiteiten voor de opvang van kinderen, inclusief het 
verstrekken van financiële ondersteuning, het geven van 
faciliteiten en het opzetten en bijhouden van 
programma's voor de opvang van kinderen.  
Met inbegrip van weeshuizen in verschillende delen van 
de wereld, het organiseren en uitvoeren van 
adoptieprogramma's en dienstverlening. De missie van 
de stichting is: wees- en verlaten kinderen kansen en 
mogelijkheden bieden op een menswaardig bestaan. 
IKN werft fondsen voor het International Children’s Care 
(ICC), een internationale stichting die zorgt voor een 
duizendtal wees- en verlaten kinderen.  Het ICC 
programma heeft als belangrijkste speerpunten het 
leven in familieverband, goed onderwijs, opvoeding van 
christelijke waarden en normen, stimuleren van 
zelfredzaamheid en de individuele ontwikkeling van het 
kind. Hier sparen wij als gemeente doppen voor, 
gemiddeld twee vuilniszakken per week. De opbrengst 
hiervan (recycling) komt ten goede aan het IKN. Een 
prachtig initiatief waar we ook nog eens meehelpen aan 
een plasticvrij milieu. Blijf vooral doorsparen! 
Coördinator Germen L. van IJs. 
 

Expeditie Israël  
Bent u in uw vakantie in de buurt van Nijkerk, ga dan 
eens langs bij het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 
3863 HW in Nijkerk. Deze zomer is er een permanente 

expeditie Israël. Laat je meenemen langs bekende 
Bijbelse plaatsen die elk hun bijzonder verhaal vertellen. 
Een verhaal van vroeger en een verhaal van nu. Een 
ontdekkingstocht voor jong en oud. De nieuwe Virtual 
Reality-tour door Galilea. Bekijk veel voorwerpen uit de 
tijd van de Bijbel. Geopend van 1 mei t/m 30 augustus. 
Toegang en consumptie gratis.  
Taakgroep Vorming & Toerusting 
 

Bidden voor vervolgde christenen in Tadzjikistan en Sri 
Lanka 
Voorganger Bahrom Kholmatov zit om zijn geloof in 
Tadzjikistan gevangen. Ondanks zijn situatie gaat het 
hem goed en probeert hij het evangelie met anderen te 
delen. Bid voor Bahroms vrouw Gulnora en hun drie 
kinderen en de gemeente. Bid dat ze de moed niet 
verliezen en hoop houden. 
Dank de Here God dat voorganger Ranjit uit Sri Lanka 
weer vrij is, nadat hij een nacht ontvoerd was. Het is 
niet bekend wie hem vasthielden. Ranjit is niet bang 
geworden om over de Here Jezus te vertellen. 
Tientallen jonge gelovigen kwamen onlangs bij elkaar 
voor een jeugdkamp waar ze meer leerden over de 
Here Jezus en hun nieuw geloof. Bid dat de Heilige 
Geest nawerkt in de harten van de jongeren. 
Blijf daarom bidden voor onze vervolgde broeders en 
zusters.  
Meer informatie op www.opendoors.nl   
Taakgroep Gebed 
 

Komende activiteiten in De Fontein 
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 30 juni, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 
Jongerendienst. De tweede collecte is voor het ZWO-
project in Rwanda.
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