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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 30 juni 2019. Jongerendienst 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Muzikale begeleiding door Impuls. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. 
Diaken van dienst is Johan van der Veen. 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 Jongerendienst 
Voor de dienst: countdown en (filmpje)  
How great is our God – World edition 
Welkom en mededelingen 
Elkaar begroeten en ‘bemoediging en groet’ 
“Geloof in alle landen!”  
Gebed 
Kinderlied: God heeft een plan met je leven 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
We zingen:  
Lied uit Afrika: ‘In die hemel is die Heer’  
“sfeerproeven Afrikaans”  
Inleiding overdenking “Christenvervolging”  
Filmpje over christenvervolging   
Korte overdenking  
Aanbiddingslied uit Azië 
Aanbiddingslied Spanje 

De kinderen komen terug 
Collecte, waarin kaarten worden uitgedeeld 
Gebeden 
We zingen: Lied 767 ‘familie’  (Opw.)  
Voorstellen nieuwe World Servants-groep 2020  
Zegenen nieuwe WS-groep  
Lied na de zegening:   ‘Zegen hen’ (Opw. 710) 
Zegen  
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Elke woensdagmorgen staat de koffie voor u klaar in De 
Fontein, maar omdat de vakantietijd aanbreekt stoppen 
we een aantal weken. Woensdag 3 juli is de laatste 
keer. Woensdag 4 september zijn we weer “terug van 
weggeweest” en is iedereen vanaf half tien weer van 
harte welkom voor een lekker kopje koffie met koek,  
een praatje en gezelligheid. We wensen iedereen, of u 
op vakantie gaat of thuis blijft, een goede tijd toe. Tot 
ziens! 
Annie, Jeltsje, Hanneke en Piet. 
 
 

 

Oproep 
In De Fontein is het een goede gewoonte dat 
gemeenteleden en gasten bij de deur welkom worden 
geheten door gastheren en gastvrouwen. Deze 
medewerkers doen ongeveer één keer in de vijf weken 
dienst via een opgesteld rooster. Per oktober wordt er 
een nieuw rooster opgesteld en het zou fijn zijn dat daar 
in ieder geval één nieuwe naam in vermeld kan worden. 
Wanneer er meer mensen zich aanmelden zou dat alleen 
maar mooi zijn natuurlijk. 
Dus, wilt u zo nu en dan gastheer of gastvrouw zijn, 
meldt u zich dan aan bij Reinouw Jellema. Het is niet 
veel werk en het is een leuke manier om in contact te 
komen met andere gemeenteleden. 
Reinouw Jellema 
 
Stadsgebed komende woensdag 
Komende woensdagavond is er weer het maandelijkse 
“Stadsgebed”, in Stadsklooster Jabixhûs (Vijverstraat 2), 
van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur (iedere eerste 
woensdagavond van de maand). Het is zo bemoedigend 
om met broeders en zusters uit allerlei kerken en 
gemeenten samen te bidden voor onze stad en voor 
elkaar! Iedereen is van harte 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 
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Graag wil de diaconie weer een inzamelactie voor de 
voedselbank bij u onder de aandacht brengen. Vanaf 
vandaag, zondag 30 juni tot maandag 8 juli. Maandag 8 
juli 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 leeuwarden.voedselbankennederland.nl 
 

Uit de boekenkast 
Al enige tijd geleden hebben we meerdere 
opbouwende en leerzame boeken voor u op de kast 
gelegd. Doordat er een storing met de wand was, lagen 
ze echter niet zo in het zicht. Daarom nu nieuwe 
aandacht voor,  
Lichtval, geschreven door Marianne Grandia. Het gaat 
over een stel dat na 14 jaar wil scheiden. Bij de 
mediator volgen gesprekken en een terugblik op hun 
huwelijk. Het leidt tot inzicht over herstel en genade. 
Aan de rand van bitter water, door Derek Prince. Hij 
schrijft over teleurstellende en moeilijke ervaringen die 
juist door God gebruikt kunnen worden.  
Dat geldt ook voor: Het doel van beproeving,  Als je het 
beste wilt van God  en Overgave, alle drie van Derek 
Prince en helpen ons om geestelijk te groeien. 
Van Rick Warren staat er Waarom ben ik hier op aarde? 
En van Watchman Nee zochten wij voor u uit Het 
overwinnende leven. Hij roept op tot een leven waarin 
Christus centraal staat. Voor ons westerlingen is dit 
laatste boek misschien iets te radicaal, maar het geeft 
wel een richting aan.    
  

Vorming & Toerusting      
Op 22 september starten we weer een nieuw seizoen 
met allerlei activiteiten. De taakgroep Vorming & 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden voor de vervolgde christenen  
Allereest vraag ik dat er voor alle mensen gebeden 
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden 
voor hen worden uitgesproken (1 Timotheüs 2:1).  
Het Open Doors Magazine voor de maanden juli en 
augustus is weer uitgekomen, samen met de Open 
Doors gebedskalender. U vindt beide exemplaren op de 
lectuurtafel in de hal van de kerk. Blijf bidden voor onze 
vervolgde broeders en zusters. Meer informatie op 
www.opendoors.nl of www.sdok.nl 
Taakgroep Gebed 
 

Kerkdiensten 
Zondag 7 juli, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De tweede 
collecte is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat. 
Geef kinderen in armoede vakantiepret!  
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland 
groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie 
hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, 
blijven zij achter.  
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 
kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een 
vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor 
een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke 
cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een 
ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.  
Meer informatie is te vinden op 
www.kerkinactie.nl/vakantietas. 
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