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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 14 juli 2019 

 
Voorganger is ds. D. Lof uit Leeuwarden. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Margreet 
Mollema. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de 
tweede is voor het Nederlands Bijbelgenootschap en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca 
(Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Intochtspsalm 111: 1 en 2 
Votum en Groet 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Psalm 111: 5 
Woord van vergeving 
Woord van bemoediging 
Zingen: Psalm 111: 6 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lied met de kinderen (filmpje) 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Exodus 15: 1 – 7 en Openbaring 15 
Zingen: Lied 726 : 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) 
Verkondiging 
Zingen: Lied 727 : 1, 2, 3 en 4 (LB) 
De kinderen komen terug  
Dienst der gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: Psalm 90: 1 en 8 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
De komende weken is er op de woensdagochtend 
geen koffiedrinken. Vanaf woensdag 4 september 
bent u weer van harte welkom voor koffie of thee 
en een gezellig samenzijn. 
 
 

Gebedsgroep Women to Women 
Vrouwen bidden voor vervolgde christenvrouwen 
over de gehele wereld. 
Maandag 15 juli, 9.30 – 11.30 uur bij Saakje. 
Taakgroep Gebed  
 
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.  
 
Kindernevendienst en oppas 
Vandaag is er nog kindernevendienst en oppas, 
maar de komende vakantieweken is er geen oppas 
kindernevendienst. Wel is er materiaal beschikbaar 
van BijbelBasics waarmee kinderen zelf of met een 
beetje hulp van een ouder aan een tafel achter in 
de kerkzaal aan de slag kunnen.  
Zondag 25 augustus starten de oppas en de 
kindernevendienst weer. 
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Kerkdiensten 
Zondag 21 juli, 9.30 uur, ds. G. Wessels uit Stiens. 
De tweede collecte is voor Missionair Werk 
Protestantse Gemeente Leeuwarden. 

 
 

 

 
 

                                                   Domweg gelukkig in een Leekster straat 
Vorig najaar arriveerden ze in INLIA’s Tussen Voorziening (TuVo) in Eelde; de Syrische Aïsha en Ibrahim met 
hun 4 kinderen. De jongste twee raakten in de oorlog ernstig verbrand. Het gezin woont nu in Leek. 
Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim glimlacht van oor tot oor en gooit de voordeur wijd open.  
“Kom binnen!” Hij is blij ons in zijn woning te kunnen ontvangen. “We kennen alle buren”, vertelt hij 
enthousiast, “We hebben ze allemaal te eten uitgenodigd.” 
 

Hij geniet er zichtbaar van om nu echt in Nederland te wónen. Een eigen plek, een huis met voor- en 
achtertuin. Die achtertuin is een complete moestuin. De plantjes staan er fier bij. 
Centraal in de huiskamer prijkt een foto van het gezin in de TuVo. Dochter Layla maakt een hartje met haar 
handen. Het hele gezin gaat naar school; de kinderen naar de basisschool, de ouders naar inburgeringslessen. 
Ibrahim vliegt door de lesstof heen. Over het A1-studieboek deed hij slechts twee maanden. En hij is vast van 
plan het theorie-examen dat hij binnenkort voor zijn rijbewijs moet halen, in het Nederlands te doen.  
 
Hij wil buschauffeur worden namelijk, en: “Dan moet je mensen kunnen helpen, dus moet je goed met ze 
kunnen praten.” Zes uur per dag studeert hij. Het hele gezin werkt keihard aan de taal. Als de kinderen thuis 
komen uit school – op de fiets natuurlijk - doen ze taalwedstrijdjes met z’n allen. Woorden opschrijven 
waarvan je denkt dat de rest ze nog niet kent, bijvoorbeeld. ‘De muis’, ‘het doelpunt’, ‘de zomer’. 
 

De kinderen zitten op een fijne school, vindt het ouderpaar. Ibrahim kijkt wel eens stiekem vanaf een 
afstandje toe, om te zien hoe het met ze gaat. Of ze leuk spelen met de andere kinderen. De jongste speelt 
met heel veel jongens en meisjes. “Zo fijn om te zien.” 
Ik denk terug aan wat hij eerder vertelde; over hoe dit zoontje en dochtertje Layla in brand stonden na een 
raketinslag. Hoe hij hen keer op keer in een vat water moest onderdompelen om het vuur te doven. Beiden 
verminkt van boven tot onder. Wat zal je dan inderdaad blij zijn als je je kind weer ziet spelen.  
 

Ook Layla gaat het goed. Ze doen alles om ervoor te zorgen dat ze zich niet minder voelt dan andere meisjes. 
Het werkt. Onlangs wilde ze oorbellen. Maar dat kan pas als beide oren geopereerd zijn. In juli is het 
rechteroor aan de beurt. “Daarna krijg je de mooiste oorbellen van het land”, heeft Ibrahim haar beloofd. 
Verminkt en operaties ondergaan: dat valt niet mee voor een meisje van 9 jaar. Of voor de ouders.  
“Iedereen heeft obstakels in het leven, het gaat erom die problemen op te lossen”, zegt Ibrahim, “Aïsha en ik 
proberen samen altijd een wijze oplossing te vinden.” Aïsha glimlacht naar haar man, dat heeft hij weer mooi 
gezegd. Op de achtergrond spelen de kinderen. Domweg gelukkig in een Leekster straat. 

 
Bron: INLIA – KRP Groningen 
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een dienstverlenende organisatie voor kerken. 


