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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 1 september 2019 

 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen uit Leeuwarden. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is 
Guus Yska. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor 
PKN/Missionair Werk Binnenland en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 

 
Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 24: 1 en 2 (LB) De aarde en haar volheid 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 24: 3 en 5 
Gebed om ontferming en de Heilige Geest     
Zingen: Lied 146c: 1, 2 en 4 (LB)  
Het Kindermoment en lied U bent die U bent (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Prediker 1: 1 t/m 3 en 8 t/m 11 (NBV) 
Zingen: Lied 823: 1, 2 en 4 (LB) Gij hebt o vader van het 
leven    
Schriftlezing: Efeze 3: 1 t/m 12 (NBV) 
Zingen: Lied 476: 1, 4 en 5 (LvdK) Eeuwig Woord U 
willen wij bezingen    
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 904: 1, 2 en 5 (LB) Beveel gerust uw wegen  
De kinderen komen terug 
Gebed, afsluiten met Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: Lied 218 (ELB) Samen in de naam van Jezus 
Zegen, gevolgd door 3x Amen     
 

Algemene berichten 
 
Koffiedrinken 
Het is weer zover!.. Na een zomerreces van een aantal 
weken staan de koffieschenkers woensdag weer klaar 
om alle aanwezigen van een lekker kopje koffie met wat 
lekkers te voorzien en is er alle gelegenheid voor een 
praatje en onderling contact. Veel gemeenteleden 
hebben inmiddels de weg op woensdagmorgen naar De 
Fontein gevonden. Uiteraard hopen we ook in het 
nieuwe seizoen weer ‘nieuwe gezichten’ te mogen 
begroeten. Vanaf  9.30 uur bent u van harte welkom! 
Jeltsje, Annie, Hanneke en Piet 
 

Bericht vanuit de Kerkenraad 
Traditiegetrouw wordt er de tweede zondag van 
september een dienst gehouden waarin nieuwe 
ambtsdragers worden bevestigd en afscheid wordt 
genomen van ambtsdragers die hun periode erop 
hebben zitten of om andere redenen hun taak willen 
beëindigen. 
Helaas zal dat dit jaar anders zijn. Er zijn namelijk geen 
mensen bereid gevonden om de taak van ouderling of 
diaken op zich te nemen. Het goede nieuws is wel, dat 
er ook geen ambtsdragers afscheid nemen. Dat neemt 
niet weg dat we dringend op zoek zijn naar mensen die 
zich als ambtsdrager in willen zetten voor onze 
wijkgemeente.  
In 2020 zijn er twee diakenen die afscheid moeten 
nemen omdat hun periode erop zit. Het zou heel fijn 
zijn wanneer er zich tijdig nieuwe diakenen aanmelden. 
Ook zijn er nog steeds wijken die geen eigen ouderling 
hebben. Dus ook daarvoor worden gemeenteleden 
gevraagd. 
Reinouw Jellema heeft onlangs aangegeven haar taak 
als scriba neer te willen leggen. Ze blijft als 
afgevaardigde namens de taakgroep Ouderen wel 
zitting houden in de kerkenraad. De kerkenraad is heel 
blij dat Guus Yska heeft aangegeven haar taak over te 
willen nemen. Hij is vanaf 9 september de nieuwe 
scriba. 
 

Startweekend 
Op zaterdag 21 en zondag 22 september zal het 
Startweekend van De Fontein plaatsvinden. Een 
belangrijk deel van de organisatie ligt in handen van de 
World Servantsgroep 2020. Zij krijgen een budget van 
de kerkenraad en wat ze daarvan niet besteden mogen 
ze bestemmen voor hun reis. 

Op zaterdag vanaf 14.00 uur inloop in De Fontein; 
koffie/thee/limonade met wat lekkers staat klaar. 
Start activiteiten om 14.30 uur. 
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Voor de kids van de basisschool: speciaal programma 
(in en om De Fontein) met veel spel. Voor de tieners en 
jongeren (tot ca. 30 jaar): speciaal programma met 
sport en spel.  
Voor alle leeftijden:  
- gesprekken met gemeenteleden die in hun werk bezig 
zijn met geloof en kerk (o.a. Irene de Vries, Ineke Evink 
en Caroline Doelman); 
- spelletjes (in en om De Fontein), onder leiding van Jan 
Zeeders en anderen. 
Vanaf 17.00 uur komt iedereen weer samen in De 
Fontein voor een drankje. Vanaf 17.30 uur is er een 
gezamenlijke maaltijd. 

Op zondagmorgen is er een feestelijke dienst met veel 
muziek, na de dienst koffie met iets lekkers.  
Verder een presentatie van de activiteiten die in het 
kerkelijk seizoen 2019-2020 zullen plaatsvinden, door 
Willem Dijkstra.  
Gelijktijdig is er een leuke activiteit voor de kids.  
Tevens een presentatie door World Servantsgroep 2020 
over de voorbereiding van hun reis.  
Als afsluiting een gezamenlijke lunch, zoals altijd 
verzorgd door Saakje en Margreet. 
Wat vragen we aan de gemeente?  
Allemaal komen.  
Deelname aan de maaltijd op zaterdag is gratis, wel je 
hiervoor even opgeven via de intekenlijst in de kerk, via 
de Whatsappgroep van de tieners.  
Wil je jouw bakkunsten graag delen met 
gemeenteleden? Teken dan in op de lijst voor zaterdag 
of zondag.  
Heb je een bijzonder spel en wil je dat meenemen op de 
zaterdagmiddag? Graag! 
Vragen en/of suggesties? Neem contact op met Henk 
Douma. 
 
 
 
 

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 
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  
 

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 8 september, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor JOP/Jeugdwerk PKN.  
Kliederen in de kerk.  
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig 
Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, 
missionaire vorm van kerk-zĳn voor mensen van alle 
leeftĳden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud 
gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een 
Bĳbelverhaal.  

 


