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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 25 augustus 2019 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Diaken van 
dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project en 
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 217 (LB) en Lied 695 (LB) 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) De dag gaat open 
voor het woord des Heren 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 138: 1 (LB) U loof ik, Heer, met hart en 
ziel 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 138: 2 (LB) Ten dage dat ik riep hebt Gij 
Als geloofsbelijdenis zingen we: 
Lied 575 (Opw) Jezus alleen (filmpje) 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Het kinderlied van augustus is: Kom aan boord! 
(filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Ter inleiding op de Schriftlezing: 
Zingen: Lied 837: 1 en 4 (LB) Iedereen zoekt U, jong of 
oud 
Schriftlezing: Johannes 2: 23 – 3: 17 (NBV) 
Zingen: Lied 687: 1, 2 en 3 (LB) Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
Verkondiging 
Zingen: Lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Heer, raak mij 
aan met uw adem 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Gezang 487: 1, 2 en 3 (LvdK) De Heer heeft 
mij gezien en onverwacht 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 
 

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

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;  
 
‘Fryslân foar Rwanda’ 
De tweede collecte is vandaag voor ‘ons’ project van 
Kerk in Actie. Veel kerken, waaronder de Protestantse 
Kerk van Leeuwarden, richten hun aandacht op de 
diaconale projecten in Rwanda. Ter verdieping van wat 
dit project van Kerk in Actie inhoudt, hopen zo’n 12 
gemeenteleden n oktober de vier projecten van Kerk in 
Actie in Rwanda te bezoeken. 
Een van die projecten betreft landbouwvoorlichting. In 
de wereld heb je grote boeren die voor de 
internationale markt produceren, maar je hebt veel 
meer boeren die voor eigen levensonderhoud 
produceren en hopen wat over te houden om dat te 
verkopen. Zij bevolken het platteland en als zij 
wegtrekken naar de stad, omdat het leven daar beter is 
of lijkt, heeft dat rampzalige gevolgen. Het is daarom 
heel belangrijk dat de traditionele boeren geholpen 
worden met zaaigoed en methodes die hun leven meer 
perspectief bieden. Ook zijn rechtvaardige structuren 
van landeigendom en handel ontzettend belangrijk. 
Wereldwijd wordt dat probleem gezien en ‘ons’ project 
in Rwanda draagt een steentje bij aan al die 
verbeteringen die mogelijk zijn. 
Wij in Nederland blinken uit in kennis op het gebied van 
landbouw en veeteelt. Niet alleen in kennis, zoals de 
grootschalige landbouw die toepast, maar ook in kennis 
die heel nuttig is voor deze kleinschalige ‘wrotters’. 
 
Noordermannen 
De avonden van de Noordermannen gaan weer van 
start en wel op vrijdag 13 september. Spreker deze 
avond is Han Jansen, thema: ”Man, waar ben je?”  
Prachtige avonden met ontmoeting en inspirerende 
opbouwende thema's voor mannen. Reserveer deze 
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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  
 
Kerk in de wijk, kerk in de stad  
Op zaterdag 28 september wordt in samenwerking met 
De Fonteingemeente door het Wijkpanel en de Groene 
Apotheek een wandeling georganiseerd door de 
Oldegalileën/Bloemenbuurt; het thema is  ‘Historie’. 
Naast het ontdekken van wat er allemaal te zien is in de 
wijk, zijn er ook verschillende activiteiten, zoals een 
springkussen, voetbalkooi, picknicken in de pluktuin, 
een waterbassin met op afstand bestuurbare bootjes, 
enz. De activiteiten vallen samen met Burendag. Een 
mooie gelegenheid om als kerk in de wijk aanwezig te 
zijn. Reserveer alvast deze datum. 
 
Bidden voor de vervolgde christenen in China 
Abdul wilde zijn huurcontract verlengen, maar dat werd 
hem geweigerd vanwege zijn etniciteit en godsdienst. 
Toen Open Doors-medewerkers hem onlangs 
bezochten, vroeg hij om gebed voor nieuwe 
woonruimte en een aardige verhuurder. 
Ade is christen, terwijl zijn broer een opleiding volgt om 
een boeddhistische geestelijke te worden. Volgens hun 
ouders kan dit niet samengaan. Ook zijn ze erg bang dat 
Ade’s geloof een vloek brengt over de familie. Ze 
verbieden Ade daarom om de Here Jezus te volgen. 
Schrijnende situaties die wij ons bijna niet kunnen 
voorstellen, maar toch lezen we dagelijks van dit soort 
situaties waar onze christen broeders en zusters in 
verkeren. 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 familie 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 1 september, 9.30 uur, mevrouw Nelleke 
Berntsen-Rademakers uit Leeuwarden. De tweede 
collecte is voor het PKN/Missionair werk Binnenland. 
Proef de kerk. Wat is het mooi als zoveel mogelijk 
kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet 
regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij is 
een landelĳke actie op initiatief van de Raad van 
Kerken, waarbĳ nadrukkelĳker dan op andere zondagen 
onze kerkdeuren wagenwĳd openstaan voor mensen 
die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag 
speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, 
collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bĳ te 
wonen. 

http://www.opendoors.nl/

