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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 22 september 2019 

Startzondag m.m.v. Fontana Musica en Impuls  
 

Voorganger is Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Diaken van dienst is 
Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN Vredesweek en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 573 (Opw.) en Lied 797 (Opw.) 
samen met Impuls 
Welkom en mededelingen, persoonlijk stil gebed 
Fontana Musica zingt Lied 288   
Samen met het koor zingen we (staande) Lied 283 
koor: couplet 1 en 2; allen: 3; koor: 4; allen: 5 
en Lied 288 
Bemoediging en groet   
Kindermoment: met het filmpje zingen we “van A tot Z”  
“ Vieren en verbinden...”  
Zingen: Lied 212 (ELB) 
Gebed 
Zingen met de kinderen: (filmpje) “U bent die U bent”  
Schriftlezing: Lucas 15: 11-32 
Samen met Impuls: Lied 767 (Opw.)  
Fontana Musica zingt: Lied 975: 1 en 2  
Overdenking 
Lied  ‘Samen op weg’ (melodie Lied 865-LB) 
Kinderen komen terug 
Geloof belijden “Friese Geloofsbelijdenis” (mel. “vreugde 
vreugde louter vreugde”)   
Gebeden (eindigen met “Onze Vader” Opw. 436)  
Collecte 
Samen met Impuls zingen we : “May you have…” 
Slotlied, samen met Fontana Musica: lied 418 (in wisselzang).  
koor: 1; allen: 2; koor: 3; allen: 4 
Zegen 
 

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.  
 

Keuzelied 
Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan 
liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel 
verschillende bundels kunnen putten! Ook in het nieuwe 
seizoen kan iedereen een keuzelied doorgeven. Als het lied 
wordt uitgekozen om te zingen in de dienst, mag dit 
aangekondigd worden, maar dit hoeft niet. Wie liever 
anoniem wil blijven in de dienst als zijn/haar keuzelied wordt 
gezongen, kan dat gewoon aangeven! Hier wordt uiteraard 
vertrouwelijk mee om gegaan. Het lied wordt dan gezongen 
zonder dat je naam genoemd wordt.  
 

Wil jij ook een keer meedoen? Meld dit dan bij Suzanne Yska. 
Taakgroep Eredienst 
 

Wijkkasactie 
De in mei gehouden wijkkasactie heeft een bedrag 
opgeleverd van netto: € 6.134,-. Een heel mooi bedrag wat 
weer ten goede komt aan de vele activiteiten in onze 
wijkgemeente. Uiteraard blijft elke extra gift na deze actie 
welkom. Alle gevers heel hartelijk bedankt! 
 

Samen de Bijbel lezen  
Samen met anderen “gewoon” de Bijbel lezen en daar over 
praten. Een keer in de 2 weken op dinsdagmorgen, van 10.00 
– 11.30 uur, vanaf 1 oktober, o.l.v. ds. Alfons van Vliet. We 
hebben prachtige ochtenden gehad het afgelopen seizoen en 
daar gaan we weer mee verder. Op de zondagsbrief staat 
steeds vermeld waar het die ochtend over gaat en het enige 
dat je hoeft te doen, is thuis dat Bijbelgedeelte goed te lezen 
en even op te schrijven wat je opvalt daarin, wat je mooi 
vindt of waar je juist vragen over hebt. Iedereen is van harte 
welkom, of je nu het hele seizoen wilt komen of alleen maar 
af en toe! Meer informatie bij ds. Alfons van Vliet. 
Op 1 oktober lezen en praten we samen over het 
Oudtestamentische Bijbelboekje Haggaï. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 oktober vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u 
zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit 
doorgeven aan de scriba. 
 

Zangdienst  
Op zondag 29 september is er in De Fontein een zangdienst 
met Talitha Nawijn en haar Black Gospelkoor Grace and 
Glory, aanvang 19.00 ! uur. Het thema is: O HAPPY DAY. Een 
spetterende avond met optreden van het Black Gospelkoor 

en samenzang. Van harte welkom. 
Taakgroep Evangelisatie  
 

Uit de kerkenraadsvergadering van 9 september 
- ds. Hans Kemperman opent de vergadering en leest 2 
Timoteüs 1 : 1-14 over houvast aan het geloof. Daarna wordt 
lied 361 gezongen. 
- Vervolgens wordt Guus Yska welkom geheten als nieuwe 
scriba van de wijk. De kerkenraad is heel blij dat er zo snel 
een opvolger is gevonden voor Reinouw Jellema. 
- Zondag 8 september zijn er geen ambtsdragers bevestigd. 
Dat is een zorgelijke ontwikkeling. In de oktobervergadering 
krijgt dit punt de nodige aandacht. Er is afgesproken dat de 
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kerkenraad ideeën verzamelt en deze vervolgens uitwerkt en 
de gemeente erbij wordt betrokken. 
- Germen van IJs volgt Henk Bijma op als preekvoorziener. 
- Er worden enkele ingekomen stukken besproken waaronder 
twee brieven van gemeenteleden. Zij maken zich zorgen over 
het reilen en zeilen binnen de gemeente. De kerkenraad trekt 
zich deze punten aan en stelt een plan van aanpak op. De 
kerkenraad heeft als doel de gemeente beter te informeren. 
- Onze jongerenwerker, Bert Dijkstra, heeft per 1 oktober 
2019 een andere baan. Voor Bert is dit mooi nieuws. Voor 
ons als wijkgemeente minder. Door het wegvallen van Bert 
ontstaan er enkele gaten in het jongerenwerk. Donderdag 12 
september vindt er een brainstormsessie plaats over hoe dit 
op korte termijn op te lossen en in te vullen. 
- Romana Bremer zal voortaan de vergaderingen notuleren. 
- Vanuit de taakgroepen wordt gemeld dat er samen met De 
Morgenster (GKv), Bethelkerk (CGK) en De Fontein een cursus 
Luisterend bidden wordt aangeboden. 
- Enkele activiteiten staan op het programma: Startweekend 
21/22 september, 29 september Talitha Nawijn met Black 
Gospelkoor Grace and Glory, 6 oktober Israëlzondag, 27 
december een oudejaarsconference door Rob Favier, 9 
februari een school-kerk-gezinsdienst. 
- Om meer verbinding te krijgen met de wijk organiseert de 
diaconie enkele wandelingen. 
- Tot slot besluit de vergadering om de 
kerkenraadsvergaderingen voortaan te beginnen met een 
bezinningsonderwerp. 
- De vergadering wordt door Willem Dijkstra afgesloten met 
gebed. 
Guus Yska, scriba 
 

Geloofsoverdracht 
De website die ds. Kemperman afgelopen zondag noemde is: 
belijdenis.nu. Er is via de website ook een app te 
downloaden.  Het boek dat genoemd werd - en dat ook als 
dagboek gebruikt kan worden - heet: Gewone catechismus. 
Ds. Hans Kemperman 
 

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. 
 

Bidden voor de vervolgde christenen in Bangladesh 
Op verschillende plekken in Bangladesh werden in juli 
trainingen gegeven. Zowel jongeren als kerkleiders leerden 
getuigen over Gods Woord en hoe ze staande blijven tijdens 
vervolging. De Kerk van pastor Anadi Biswa brandde op  10 
april af. Hij en zijn gezin ontsnapten op het nippertje aan de 
vlammenzee, maar raakten al hun spullen kwijt. ”We hadden 
alleen nog de kleren over die we op dat moment droegen”. 
De brand heeft grote impact op de gemeente van Anadi. Hun 
spullen zijn verloren gegaan en de gemeenteleden zijn bang 

voor meer tegenslagen. Wilt u bidden voor pastor Anadi 
Biswa zijn gezin en de gemeenteleden. 
Taakgroep Gebed  
 

Gebedgroepen 
1 oktober: 9.30 uur bij Hanny Wielenga; 
8 oktober: van 19.00-20.00 uur bij fam. Brouwer; 
“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder 
alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die een bent 
met Christus Jezus, van u verlangt” (1 Tess.5: 16-18). 
Bidden werkt vanuit Fox Nieuwesteeg 1 op zaterdag 5 en 19 
oktober, 10.00 uur. 
Gebedsavonden in Stadsklooster Jacobshûs,  
M.H. Trompstraat, iedere eerste woensdagavond van de 
maand van 20.00-21.30 uur (Organisatie Gebed058).  
Van harte welkom. 
Taakgroep Gebed 
 

Activiteiten in De Fontein 
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 29 september, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. Heilig 
Avondmaal (lopend). De Avondmaalscollecte is voor het 
Aanloophuis en de tweede collecte is voor Kerk in Actie 
Werelddiaconaat. Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. 
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en 
kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo 
hard nodig hebben, is niet voorhanden. De organisatie Home 
Care biedt thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze 
zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de 
rechten van ouderen. 

http://belijdenis.nu/

