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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 18 augustus 2019 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van 
dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de tweede is een extra collecte 
voor Noodhulp. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst:  
Lied 687 (Opw.) met filmpje  
en  
Lied 232 (ELB) met orgel 
Welkom, mededelingen en stil gebed         
Voorbereiding        
Zingen: Ps. 87 
Bemoediging en begroeting                
Lied 18 (Opw.) voor kinderen    
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging             
Leefregels: 1 Petrus 1: 13-19  
Zingen: Lied 465: 4 en 5 (LvdK) 
Zingen: Lied 328 (LvdK) als gebed om het licht van 
Gods Geest  
Schriftlezingen: Leviticus 19: 1-11 en Hebr. 10: 1-10  
Zingen: Lied 412: 4, 5 en 6 (Gez. 399, LvdK) 
Verkondiging (tekst: 1 Kor. 1: 30, NBG)    
Zingen: Lied 623 (Opw.) met filmpje 
Moment voor persoonlijk gebed 
Zingen: Lied 381: 3, 4 en 5 (LvdK) 
Dankgebed en voorbeden              
Inzameling van onze gaven  
Zingen: Lied 259 (LvdK) 
Zegen  
Zingen na de zegen: Lied 360: 3 (LvdK, i.p.v. 3 x 
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.  
 
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. 
 
Fontana Musica  
Fontana Musica gaat weer oefenen voor de 
Startzondag op 22 september. Er zijn 4 repetities: 
op de woensdagavonden 28 aug, 4, 11 en 18 sept, 
steeds van 19:15 - 20:15 uur in De Fontein. 
Iedereen die van koorzingen houdt is welkom! In 
verband met het toesturen van een geluidsopname 
van de te zingen liederen graag opgave bij: Henk 
Visser;  
 
Noordermannen 
De avonden van de Noordermannen gaan weer van 
start en wel op vrijdag 13 september a.s. 
Spreker deze avond is Han Jansen, thema: ”Man, 
waar ben je?”  
Prachtige avonden met ontmoeting en 
inspirerende opbouwende thema's voor mannen. 
Reserveer deze avond en kom ook eens langs. 
Aanvang 20.00 uur (koffie klaar vanaf 19.30 uur). 
Locatie: Miedema Hout,  Uranusweg 1 
(Industrieterrein Hemrik). 
Taakgroep Vorming en Toerusting  
 

Zingen in de Zomer  
Een dagje naar Urk voor zang en muziek met volop 
inspiratie en bemoediging. Op woensdagavond (21/8 
en 28/8) en op zaterdagavond (24/8) met prachtige 
muziek en samenkomsten op het mooie Urk. Maak er 
een gezellige uitje van en laat u bemoedigen.  
Op 21 en 28 augustus aanvang ’s middags om 14.00 
uur en ’s avonds om 19.30 uur. Op 24 augustus is er 
een speciale avond, aanvang 19.30 uur. 
Voor meer informatie en een volledig 
programmaoverzicht, zie: 
www.zingenindezomer.urk.nu 
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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 erg 
gezellig. Wilt u graag mee eten, dan graag voor 
12.00 uur aanmelden via  www.restaranthartig.nl 
of via tel. 06-20784263  
Taakgroep Evangelisatie 
 
Bidden voor de vervolgde christenen in Libië en 
Centraal Azië  
De afgelopen maanden nam in Libië de spanning 
tussen gewapende groepen en de regering toe. 
De politieke situatie is erg zorgelijk. Bid voor de 
Libische bevolking die gebukt gaat onder dreiging 
en bid in het bijzonder voor christenen. Kinderen 
van christelijke ouders ervaren veel spanning. Ze 
moeten te midden van een islamitische 
gemeenschap het geloof van hun ouders geheim 
houden. Bid dat de Here God hen bemoedigt en 
hen laat weten dat Hij het is die hen beschermt. 
Eldos uit Kirgizië (Centraal-Azië) werd vorig jaar in 
elkaar geslagen door drie extremistische moslims. 
Hij hield hier ernstige verwondingen aan over en 
was niet meer veilig in zijn land. Onlangs is hij 
geëmigreerd naar een ander land waar hij zijn 
leven opnieuw moet opbouwen.  

Politieagenten hebben een inval gedaan in een 
kerk. Daar zou de dag erop een Bijbeltraining voor 
dove gelovigen met een moslimachtergrond 
plaatsvinden. Het is onduidelijk hoe de politie 
hierachter is gekomen. Bid om bescherming voor 
kerken, leiders en gemeenteleden daar in Kirgizië. 
Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en 
zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl  of 
www.sdok.nl 
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen 
Op dinsdag 3 september starten we weer met onze 
gebedsgroepen. Om de twee weken komen we 
met een aantal gemeenteleden bij elkaar om tijd te 
nemen voor gebed. “Gebed is de sleutel van de 
morgen en de grendel van de avond“.  
De gebedsochtend op 3 september begint om 9.30 
uur bij fam. Tromp.  
Van harte welkom. 
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 25 augustus, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. 
De tweede collecte is voor het ZWO-project.

 

http://www.restaranthartig.nl/
http://www.opendoors.nl/

