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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 15 september 2019 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. 
Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in 
Actie / Zending (kerkbouw Syrië) en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 

Zingen: Lied 374: 1, 2 en 3 (ELB = Opw. 407) O Heer, 
mijn God 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 78: 1 (LB) Mijn volk, ik ga geheimen 
openleggen 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 78: 2 (LB) Laat ons wat onze vaderen 
vertelden 
Korte inleiding op deze dienst 
Zingen: Psalm 90: 6 en 8 (LB) Zeventig, tachtig jaren 
mensenleven 
Gebed om ontferming voor de nood ver weg en 
dichtbij. 
Zingen: Lied 871: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus zal heersen waar 
de zon 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen kinderlied: U bent die U bent (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: 2 Timoteüs 1: 1-14 (NBV) 
Zingen: Lied 967: 1, 4, 5, 6 en 7 (LB) Zonne der 
gerechtigheid 
Verkondiging 
Zingen: Lied 361: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (LB) Er heeft een 
stem gesproken 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 705: 1, 2 en 3 (LB) Ere zij aan God, de Vader 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in 
De Fontein voor een kopje koffie met koek en een 
gezellig samenzijn.  
 
 

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. 
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.  
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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 of via Henk Douma.  
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. 
 
Startzondag   
Op Startzondag is er na de dienst en de koffie/thee een 
gezamenlijke lunch. Zoals altijd wordt uw medewerking 
hiervoor gevraagd.  
Op zondagochtend kunt u vóór aanvang van de dienst 
uw lekkernijen zoals broodjes, salades, fruit, hartige 
taart, enz. inleveren.  
De lunchcommissie zal zelf voor lekkere soep en drinken 
zorgen.   
Lunchcommissie Magreet Mollema en Saakje van IJs 
 
Kerk in de wijk, kerk in de stad  
Op zaterdag 28 september wordt in samenwerking met 
De Fonteingemeente door het Wijkpanel, de Groene 
Apotheek een wandeling georganiseerd door  
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. 
 
Zangdienst  
Op zondag 29 september is er in De Fontein een 
zangdienst met Talitha Nawijn en haar Black Gospelkoor 
Grace and Glory, aanvang 19.30 uur. Het thema is: O 
HAPPY DAY. Een spetterende avond met optreden van 
het Black Gospelkoor en samenzang. Van harte welkom. 
Taakgroep Evangelisatie  
 
Samen eten is leuker 
Dat kan in restaurant Hartig en is geopend op dinsdag 
en woensdag vanaf 18.00 uur, aanvang diner 18.30 uur. 
Restaurant Hartig is gevestigd in het wijkcentrum St. 
Jozef,  Eestraat 15. Kosten vijf euro voor een driegangen 
diner, kinderen tot 12 jaar twee euro. Kom ook eens 
langs, het is erg gezellig. Wilt u graag mee eten, dan 
graag voor 12.00 uur aanmelden via  
www.restauranthartig.nl of via tel. 06-20784263  
Taakgroep Evangelisatie 
 
 
 

Gebedsgroepen 
17 september: 9.30 uur bij Pytsje Dijkstra. 
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“. 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 22 september, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 
Startzondag. De tweede collecte is voor PKN 
Vredesweek. Vrede verbindt over grenzen.  
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX 
ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen 
heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie 
heen. Zo werken in Colombia vrouwelĳke leiders uit 
verschillende kerkgenootschappen samen aan 
vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In 
Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in 
Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van 
mensen van verschillende religies en het voorkomen 
van conflicten.  
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