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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 21 juli 2019 

 

Voorganger is ds. G. Wessels uit Stiens. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Margreet 
Mollema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de 
tweede collecte is voor het Missionair Werk in de Protestantse Gemeente Leeuwarden.  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 

Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtspsalm: Psalm 92: 1, 2 en 3 Waarlijk, dit is rechtvaardig 

Votum, groet en bemoediging 
Gebed van toenadering 

Kyrie Eleison 
Gloria: Psalm 138: 1 U loof ik, Heer, met hart en ziel 

Gebed van de zondag 
Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-20 (NBV) 

Zingen ‘Lofzang van Hanna’ als antwoord: 
Lied 152: 1, 2, 7 en 9 Mijn hart verheugt zich zeer 

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 21-27 (NBV) 
Zingen: Lied 705: 4 Halleluja, lof, aanbidding 

Schriftlezing: Lucas 10: 38-42 (NBV) 
Acclamatie: Psalm 73: 10 Wie heb ik in de hemel, Heer 

Prediking 
Credo: Lied 313: 1, 2 en 5 Een rijke schat van wijsheid 

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Inzameling van de gaven 

Slotlied: Lied 968: 1, 2 en 5 De ware kerk des Heren 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
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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.  
 
Kindernevendienst en oppas 
Gedurende de vakantieweken is er geen oppas en 
geen 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. 
 
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.. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 28 juli, 9.30 uur, ds. H. Hiddink uit 
Leeuwarden. De tweede collecte is voor het 
Jeugdwerk in de Protestantse Gemeente 
Leeuwarden. 
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