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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 6 oktober 2019. Israëlzondag 

Voorganger is J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is 
Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN Kerk en Israël en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Oefenen voor de dienst: Lied 275 (LB) Heer, onze Heer, hoe zijt 
Gij aanwezig 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 84a (LB = Opw 715) Wat hou ik van uw huis 
(filmpje) 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 36: 2 (DNP) Uw liefde raakt het hemelblauw 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 36:3 (DNP) Toon iedereen die U erkent 
Korte inleiding op deze dienst 
Zingen: Lied 34a (ELB = Hemelhoog 45 = Opw 34) Hinnee 
matov oema najiem 
Klaagmuur – Quilt – korte uitleg (gemaakt en geschreven door 
Elly Boomsma) 
Zingen: Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Heer onze Heer, hoe zijt Gij 
aanwezig 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen kinderlied: Op reis (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Klaagliederen 1: 1-3 en 2: 13-15, 18-19 (NBV) 
Zingen/luisteren: Lied 744 (Opw = Hemelhoog 271) Jeruzalem, 
de stad van trouw (filmpje) 
Schriftlezing: Klaagliederen 3: 22-33, 40-50, 55-59 (NBV) 
Zingen: Lied 859: 1, 2, 3 en 4 (LB) Schuldig staan wij voor U, 
Heer 
Verkondiging 
Moment om persoonlijk in stilte te bidden, terwijl het orgel 
zachtjes speelt 
Luisterlied: Lied 32a (LB) Gelukkig ben je als je schuld bekent 
(filmpje) 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 885: 1 en 2 (LB) Groot is uw trouw, o Heer, mijn 
God en Vader 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 

 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken, elke woensdag van 9.30 – 11.00 uur. 
 

Keuzelied 
Het keuzelied kan worden opgegeven via  
 

Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief 

voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie 
Timmermans. 

 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 oktober vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken 
hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven 
aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl 
Guus Yska, scriba 
 

Musical Jona (1) 
Ben je in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? En wil je ook 
stralen als een ster in een musical? Doe dan mee aan de musical 
Jona op zondag 13 oktober! Voor meer info en aanmelden, 
vraag het de leiding van de kindernevendienst. 
 
Musical Jona (2) 
Op zondag 13 oktober vervalt het koffie drinken na de dienst in 
verband met het opbouwen van het decor en het instuderen 
door de basisschoolkinderen van de musical Jona. ‘s Avonds om 
18.30 uur bent u van harte welkom de prachtige voorstelling 

van de musical in De Fontein bij te wonen!  
 

Uitnodiging 
Op 14 oktober hebben we onze najaarsbijeenkomst voor ouderen 
in De Fontein. Ook alleenstaande gemeenteleden die nog geen 70 
jaar zijn, zijn van harte welkom. De meditatie wordt verzorgd door 
ds. Hans Kemperman en als gast hebben we de heer Jaap de Groot 
uit Leeuwarden. Hij houdt een lezing over het praamvaren door de 
grachten en singels van Leeuwarden. We beginnen om 14.30 uur en 
aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden 
voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen 
vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u 
met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 
uur weer op komt halen. Taakgroep Ouderen  

 

Bijbelkring 
Dit seizoen gaan we als Bijbelkring verder met het laatste 
Bijbelboek: de Openbaring aan/van Johannes. We zijn met ca. 12 
deelnemers en aan de orde is de volgende keer hoofdstuk 13. 
Telkens op de woensdagochtend komen we bij elkaar om 10.00 
uur tot ca. 11.30 uur. De data voor dit jaar zijn nog: 23 oktober, 
13 november en 4 december. Van harte welkom! 
Ds. J.G. Kemperman 
 

Cursus “luisterend bidden”  jan- maart 2020 
Graag willen wij alvast een eerste schatting kunnen maken 
hoeveel mensen misschien mee willen gaan doen met deze cursus 
(6 donderdagavonden). Wilt u, wil jij je daarom (ook als je nog 
niet zeker bent of je daadwerkelijk mee gaat doen) alvast 
opgeven bij ds. Alfons van Vliet, bij wie ook meer info te 
verkrijgen is?    
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Samen de Bijbel lezen  
Komende dinsdag beginnen we weer met de ochtenden “Samen 
de Bijbel lezen” (om de week, steeds op dinsdagmorgen, van 10u 
- half 12. Ditmaal lezen we en praten we samen over het 
Oudtestamentische Bijbelboekje Haggaï. Leest u dat thuis vast 
goed door? Iedereen is welkom en van te voren opgeven is niet 
nodig. Meer info bij ds. Alfons van Vliet  
 

Bijbelstudieavonden 
Graag nodigen wij u uit voor twee Bijbelstudieavonden. De eerste 
is op dinsdag 8 oktober in de Kurioskerk, Julianalaan. Ds. Henk 
Poot zal spreken over het thema: ‘Israël en het evangelie van 
Johannes’. Aanvang 19.30 uur, van harte welkom. De tweede 
avond is op dinsdag 15 oktober, zelfde plaats, zelfde tijd. 
Organisatie ‘Christenen voor Israël’. 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 

Noordermannen 
Op vrijdag 11 oktober is er weer een Noordermannenavond. 
Mannen uit De Fontein, jong of al wat ouder, reserveer deze 
avond en kom eens langs bij deze inspirerende en bemoedigende 
avonden. Spreker is Imco Postma. Locatie: Miedema Hout 
Uranusweg 3 (Hemrik). Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en na 
afloop is er een hapje en een drankje. 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 
Blik naar Buiten 
Hoe zijn we als kerk van betekenis in een veranderende 
samenleving, waarin het niet vanzelfsprekend is dat mensen 
geloven of naar de kerk gaan? Hoe houd je als kerk de blik naar 
buiten en ben je niet alleen gefocust op interne zaken? Hoe 
kunnen we relevant blijven als kerk, ook door middel van kleine 
initiatieven? De Protestantse Kerk organiseert verscheidene 
bijeenkomsten. Tijdens de avonden worden steeds drie 
inspirerende praktijkverhalen uit de regio gepresenteerd. 
Gemeentelid Jan Zeeders wil hier graag met een aantal 
gemeenteleden naar toe. U/jij kan zich opgeven bij hem via e-
mail: zeeders.j@gmail.com. Datum: maandag 28 oktober; Plaats: 
Heerenveen; Tijd: 19.30-22.00 uur. 
 

Israëlzondag 
Vandaag liggen er speciale Israëlkranten voor u op de stoelen 
om mee  te nemen. Onder de jongeren wordt het blad Israëlity 

uitgedeeld en voor de kinderen van de kindernevendienst het 
blad TOV. U/jij kunt thuis deze nog eens rustig doorlezen. 
Taakgroep Vorming en Toerusting 

 
 

Bidden voor vervolgde Christenen  
Verschillende organisaties zetten zich in voor de vervolgde 
christenen. Open Doors, Kerk in Actie, Stichting De 
Ondergrondse Kerk (SDOK), Kerk in Nood, enz. In veel landen 
wordt praktische en geestelijke hulp verleend. Wilt u meer 
weten over deze organisaties? U kunt ze vinden op internet. Wij 
kunnen dagelijks voor onze vervolgde broeders en zusters 
bidden. “Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en 
mist zijn uitwerking niet”, (Jac.5:16b). Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen 
“Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie 
luisteren.”, (Jeremia 29:12). 
9 oktober: van 19.00-20.00 uur bij fam. Brouwer; 
15 oktober: vanaf 9.30-11.00 uur bij familie Tromp; 
Bidden werkt vanuit Vox Nieuwesteeg 1 op zaterdag 19 oktober 
10.00 uur. Gebedsavonden in Stadsklooster Jabixhûs, 
Vijverstraat 2, iedere eerste woensdagavond van de maand van 
20.00-21.30 uur (Organisatie Gebed058). Van harte welkom. 
Taakgroep Gebed 
 

Activiteiten in De Fontein 
13 oktober: Musical Jona 
14 oktober: Ouderenmiddag 
18 december: Kerstmiddag ouderen (woensdag) 
27 december: Rob Favier met Oudejaarsconference 
 

Kerkdiensten 
Zondag 13 oktober, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. Er is 
Tienerdienst. De tweede collecte is voor Kerk in Actie 
Werelddiaconaat. Bendejongeren opgeleid tot topkok in 
Colombia. In de sloppenwĳken van Bogotá komen jongeren heel 
gemakkelĳk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. In 
één van de gevaarlĳkste wĳken is een kookschool gestart waar 
jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen 
volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC 
soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. 
Vroegere tegenstanders leren met elkaar samenwerken. De 
kookschool draagt zo bĳ aan het belangrĳke proces van vrede 
en verzoening. 

 
N.B.  Niet alle kopij kon worden geplaatst. Verschoven naar de zondagsbrief van 13 oktober.  
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