
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

 

 

Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 4 augustus 2019 

 

Voorganger is ds. A.M. Langhout uit Oldeberkoop. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is 
Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en 
de tweede is voor Stichting Leergeld Leeuwarden. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 33: 1 
Votum en Groet 
Zingen: Psalm 33: 6 en 7 
Verootmoediging 
Zingen: Lied 1008: 2 (LB) 
God’s meedogen 
Zingen: Lied 1008: 3 (LB) 
Schriftlezing: Hand. 23: 12-22 
Zingen: Lied 823 (LB) 
Verkondiging 
Zingen: Lied 1009 (LB) 
Dankgebed 
Inzameling van onze gaven 
Zingen: Lied 723 (LB) 
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.  
 
Wie heeft oude verfschrapers over en wil die wel 
kwijt. De tuinmannen van De Fontein gebruiken 
deze verfschrapers voor verwijderen van het 
onkruid in de voegen van de bestrating rond de 
kerk. Graag inleveren bij  
Peet Vellinga of Jaap Visser 
 
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. 
 
Expeditie Israël  
Bent u in uw vakantie in de buurt van Nijkerk, ga dan 
eens langs bij het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat, 
3863 HW Nijkerk. Deze zomer is er een permanente 
expeditie Israël. Laat je meenemen langs bekende 
Bijbelse plaatsen die ieder hun bijzondere verhaal 
vertellen. Een verhaal van vroeger en een verhaal van 
nu. Een ontdekkingstocht voor jong en oud. Met 
nieuwe Virtual Realitytour door Galilea. Bekijk veel 
voorwerpen uit de tijd van de Bijbel. Geopend 1 mei 
t/m 30 augustus. Toegang en consumptie gratis.  
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 
Activiteit in de wijk  
Samen eten is leuker. Dat kan in restaurant Hartig en 
is geopend op dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur. 
Het diner is om 18.30 uur. Restaurant Hartig is 
gevestigd in het wijkcentrum St. Jozef,  Eestraat 15. 
Kosten 5 euro, kinderen tot 12 jaar 2 euro, voor een 
driegangen diner. Kom ook eens langs, het is bere 
gezellig. Wilt u graag mee eten, dan graag voor 12.00 
uur aanmelden via  www.restaranthartig.nl of via tel. 
06-20784263  
Taakgroep Evangelisatie 
 
Zingen in de Zomer  
Een dagje naar Urk voor zang en muziek met volop 
inspiratie en bemoediging. Zes weken op 
woensdagavond en een zaterdagavond (24/8) met 
prachtige muziek en samenkomsten op het mooie Urk. 
Maak er een gezellige uitje van en laat u bemoedigen. 
Op 31 juli, 7, 14, 21, 24 en 28 augustus, aanvang 19.30 
uur. Voor meer informatie en een volledig 
programmaoverzicht, zie: www.zingenindezomer.urk.nu 

http://www.restaranthartig.nl/
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Uit de boekenkast 
Een echte aanwinst is het boekje Oefenen in 
verlangen van drs. Els van Dijk. Zij is directeur van de 
Evangelische Hogeschool in Amersfoort en schrijft 
vanuit de praktijk met veel passie over de leefwereld 
van jongeren. Het gaat haar dan met name over de 
christelijke identiteit en hoe belangrijk het is dat 
volwassenen die geloofwaardig kunnen overdragen 
in een wereld waar alles soms tegengesteld lijkt te 
zijn aan het leven dat God met ons  voor ogen heeft. 
Ds. Willem Glashouwer schreef een boekje De 
tekenen der tijden. Hij schrijft in dit boekje in 52 korte 
hoofdstukjes over allerlei aspecten van wat wij ‘de 
eindtijd’ noemen. Het gaat dus veel over zaken die 
genoemd worden in het boek Openbaring, maar ook 
andere onderwerpen uit de bijbel komen aan de 
orde. Het doet een beetje denken aan een bijbels 
dagboekje.  
Veel ouder is het boek dat dr. Heleen Dupuis (al in 
1998)  schreef over wat er allemaal mogelijk is in de 
geneeskunde en of dat allemaal even goed is voor 
mensen. Het heet dan ook Op het scherp van de 
snede over goed en kwaad in de geneeskunde. 
Logischerwijze is het niet het soort boek dat je ‘even 
leest’ maar je kunt er ook alleen die hoofdstukken uit 
halen waar je wat meer over wilt weten. 
 
Bidden voor de vervolgde christenen in Indonesië 
Veel christenen in Indonesië zijn net als Naomi ex-
moslim. Dit levert de nodige uitdagingen op voor 
kerken, omdat zij risico lopen als ze plek bieden aan 

deze gelovigen. Toch hoopt Naomi dat er de 
komende tijd nog meer moslims in haar omgeving tot 
geloof komen. Voor vrouwen met een 
moslimachtergrond organiseert Open Doors een 
bijeenkomst. In hun dagelijks leven is het moeilijk en 
soms zelfs gevaarlijk om bij elkaar te komen. Bid dat 
de vrouwen tot rust komen en dat de bijeenkomst tot 
geestelijke groei leidt. Blijf daarom bidden voor onze 
vervolgde broeders en zusters. Meer informatie op 
www.opendoors.nl  of www.sdok.nl 
Taakgroep Gebed 
 
Activiteiten in De Fontein 
21 en 22 september: Startweekend 
29 september: Talitha Nawijn met Black Gospelkoor 
Grace and Glory 
14 oktober: Ouderenmiddag 
18 december: Kerstmiddag ouderen (woensdag) 
27 december: Rob Favier met Oudejaarsconference 
 
Kerkdiensten 
Zondag 11 augustus, 9.30 uur, de heer Sj. van der 
Meulen uit Kollumerzwaag. De tweede collecte is 
voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat. Een toekomst 
voor kansarme kinderen in Pretoria - Zuid-Afrika. 
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad 
Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op 
in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De 
helft van de jongeren maakt de middelbare school 
niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is 
werkloos. De christelijke organisatie PEN biedt deze 
kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. 

 

http://www.opendoors.nl/

