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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 11 augustus 2019 

 

Voorganger is de heer Sj. van der Meulen uit Kollumerzwaag. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is 
Eerde de Vries. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de 
tweede is voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst:  Lied 58: 1, 2 en 3 (ELB) 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtslied: Lied 37: 1 en 3 (ELB) Prijs de Heer met 
blijde galmen 
Bemoediging en groet  
Zingen: Lied 411: 1 en 2 (ELB) Jezus leeft in 
eeuwigheid 
Leefregels 
Zingen: Lied 166: 3 en 4 (ELB) Heer, houd ons vast 
als wij toch uw …    
Gebed om de opening van het woord 
Schriftlezing: Matth. 4: 18-25  
Zingen: Lied 835: 1, 2 en 4 (LB) Jezus ga ons voor 
Verkondiging 
Thema: ‘Het geheim van het volgen van Jezus’ 
Zingen: Lied 186a: 1, 2 en 3 (ELB) Leid mij Heer o 
machtig Heiland 
Dankzegging en voorbeden   
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 125: 1 en 2 (ELB) Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Lied 125: 3 (ELB)  
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Oproep 
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. 
 
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. 
 

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.  
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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.restauranthartig.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. 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 14, 21, 24 en 28 
augustus, aanvang 19.30 uur.  
Voor meer informatie en een volledig 
programmaoverzicht, zie: www.zingenindezomer.urk.nu 
 

Bidden voor de vervolgde christenen in Soedan en 
de Malediven 
De politieke situatie in Soedan is erg onstabiel. Veel 
Soedanezen gingen de afgelopen maanden de straat 
op om te protesteren. Hoewel de president in reactie 
hierop is afgetreden, is de rust nog lang niet 
teruggekeerd. Bid voor de Soedanese bevolking in 
het bijzonder voor de christenen. In het land worden 
mensenrechten op grote schaal geschonden. Ook het 
recht op vrijheid van godsdienst wordt niet 
gehandhaafd door de overheid. 
Christenen op de Malediven houden hun geloof vaak 
geheim voor vrienden en zelfs voor familie. Het is 

daarom ook erg ingewikkeld voor hen om in contact 
te komen met andere christenen. Dit staat geestelijke 
groei in de weg. 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 18 augustus, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 
De tweede collecte is een extra collecte voor 
Noodhulp. 
Terwijl in Nederland de hitte oploopt, zijn meer dan 14 
miljoen mensen in Zuid-Azië getroffen door zware 
regenval, aardverschuivingen en overstromingen.  
Dit natuurgeweld is veroorzaakt door overvloedige 
moessonregens in de afgelopen weken. Mensen in 
Bangladesh, India, Nepal zijn het zwaarst getroffen. 
Sommige gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk 
vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Er 
zijn meer dan 150 doden te betreuren, 650.000 
gezinnen zijn ontheemd. Dankzij ons wereldwijde 
netwerk kan Kerk in Actie de getroffenen bijstaan met 
noodhulp. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 
0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 
Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 18 augustus 2019.  

 

http://www.restauranthartig.nl/
http://www.opendoors.nl/

