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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 13 oktober 2019 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken 
van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / 
Wereldvoedseldag en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst. 

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 

Oefenen: Lied 137a (LB) en Lied 423 (LB) 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 939: 1, 2 en 3 (LB) Op U alleen, mijn licht, 
mijn kracht 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 122: 1 (LB) Hoe sprong mijn hart hoog op 
in mij 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 122: 3 (LB) Bid heil toe aan dit 
Vredesoord 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen kinderlied: Op reis (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Psalm 137: 1-9 (NBV) 
Zingen: Lied 137a: 1, 2, 3, en 4 (LB) Toen wij zaten langs 
het water in het verre Babylon 
Schriftlezing: Romeinen 12: 17-21 (NBV) 
Verkondiging 

Zingen: Lied 642 (Opw. - voorkeurslied) De rivier 
(filmpje) 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 423: 1, 2 en 3 (LB) Nu wij uiteengaan 
vragen wij God 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Bloemengroet en meeleven 
 

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.  
 

World Servants 
In de zomer van 2020 gaat een groep jongeren uit onze 
gemeente naar Ethiopië. Hiervoor is veel geld nodig en 
daarom word er weer een ROMMELMARKT 
georganiseerd. Deze staat gepland op 28 maart 2020. 
Heeft u nog bruikbare spullen bewaar deze dan. Ook de 
Marktplaats actie is weer van start gegaan. Heeft u nog 

iets dat op Marktplaats verkocht kan worden dan kunt u 
contact opnemen met Gerda Koezema. 
De jongeren van WS en Gerda Koezema 
 

Jongerendienst 
Op zondag 20 oktober is er een Jongerendienst. Thema: 
Gaan voor Goud! In deze tijd is prestatie enorm 
belangrijk. Bijna alles wordt omgezet in cijfers, en wie 
op wil vallen, moet hoog scoren. Niet alleen in de 
sportwereld, maar ook op school of op het werk. En in 
de kerk? Gaan we daar ook voor Goud? Impuls verzorgt 
de muzikale begeleiding en ds. Alfons van Vliet is de 
voorganger. Een dienst voor jongeren, maar natuurlijk 
voor iedereen. Zeer geschikt om eens iemand mee te 
nemen naar de kerkdienst! 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 4 november 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 
 
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  
 

Uit de boekenkast 
Deze keer vragen we de aandacht voor een klein boekje 
over geloofsopvoeding. Het heet “Gods liefde 
doorgeven”. De schrijfster vertelt uit eigen ervaringen 
over bijbelverhalen die ze heeft verbonden met 
praktijksituaties in haar gezin met vijf (pleeg)kinderen. 
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Ook over bijbelverhalen gaat het  boekje “Eva’s 
erfgenamen” van de Duitse theologe Margot Kässmann. 
Ze is bisschop van de Evangelisch Lutherse Kerk in 
Hannover en moeder van vier kinderen. Heel 
begrijpelijk en menselijk schrijft ze over het leven, de 
moeilijkheden en achtergronden van  de vrouwen in 20 
bekende bijbelverhalen. 
Tenslotte ligt op de kast de verkorte versie van de lezing 
van dr. Ad van der Dussen die hij sprak bij zijn afscheid 
van de Theologische Universiteit te Kampen. Hij sprak 
hier over de heiligheid van God en het – nogal eens -  
hedendaagse  doorschieten in de vertrouwelijke 
omgang met God. De titel is “Vrees en beven, een 
pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie”. 
 

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. Datum: maandag 28 oktober; Plaats: 
Heerenveen; Tijd: 19.30-22.00 uur. 
 
Kerstkuier 2019 
Wie helpt ons? Er zijn weer plannen om in december een 
kerstkuier te organiseren in/door de wijk. We doen het dit 
jaar weer samen met mensen vanuit het Wijkteam, St. 
Jozef en de Sint-Vitusparochie. Maar vanuit De Fontein 
hebben we ook nog mensen nodig die mee willen denken 
en mee willen helpen het dit jaar te organiseren. Vragen 
hierover of je aanmelden kan bij Christina Dekker of 
Germen van IJs. Mochten er niet voldoende mensen zich 
aanmelden, is de kans groot dat de kerstkuier NIET door 
kan gaan. Kunnen we op jou/u rekenen, meld je dan aan. 
De eerste informatie/instructieavond zal worden 
gehouden op dinsdag 29 oktober om 19.30 uur in De 
Fontein. 
Taakgroep Evangelisatie 
 

Bidden voor vervolgde Christenen  
Samir Ismayilov, Ismat Azizov en Jalil Rahimli in 
Azerbeidzjan hebben alle drie een boete ter waarde van 
drie maanden loon gekregen, omdat zij samen de bijbel 
bestudeerden. Een familielid van een van de mannen 
gaf hen aan bij de politie. Pastor Hamid Shanabov 
probeert al 25 jaar een vergunning te krijgen om 
samenkomsten te houden. Onlangs kreeg hij een boete 
van 750 euro omdat gemeenteleden bij elkaar waren 
gekomen. Schrijnende situaties die wij ons bijna niet 
kunnen voorstellen. Wat mogen wij dankbaar zijn dat 

we vrij over ons geloof kunnen praten (misschien doen 
we dat wel te weinig) en mogen samenkomen in een 
kerkgebouw om God vrijuit te kunnen lofprijzen en 
aanbidden. Daarom is het voor ons als christenen 
belangrijk te blijven bidden voor onze vervolgde 
broeders en zusters, waar ook ter wereld. Ons gebed 
hebben ze hard nodig! “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) 
15 oktober: vanaf 9.30-11.00 uur bij familie Tromp,  
19 oktober:  Bidden Werkt vanuit Vox Nieuwesteeg 1. 
We beginnen om 10.00 uur  
29 oktober: vanaf 9.30-11.00 uur bij Pytsje Dijkstra. 
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 
 

Kerkdiensten 
Zondag 20 oktober, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 
Jongerendienst m.m.v. Impuls. De tweede collecte is 
voor het ZWO-project Rwanda. 


