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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 27 oktober 2019. Bijbelzondag 

 

 
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken 
van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de Wijkkas en 
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 

 

Liturgie 
Voor de dienst: “Jesus bleibet meine Freude” en 
zingen: Lied 341 (ELB) 
Welkom en mededelingen          
Stil gebed/voorbereiding        
Zingen: Ps. 119: 6 en 22 
Bemoediging en begroeting                
Zingen: Ps. 145: 3  
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging             
Zingen: Lied 616 (Opw) 
Leefregels: Ps. 119: 12-18  
Zingen: Ps. 119: 34 en 44 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lied voor de kinderen: (filmpje) “op reis”  
Schriftlezing: Johannes 1: 1-13 
Zingen: Lied 513 
Schriftlezing: Hebr. 4: 12-13 (NBV en Bijbel in gewone 
taal) 
Verkondiging  
“wait for the Lord”  
We zijn enkele minuten stil om onze gedachten met 
God te delen 
Zingen: Lied 315  
Dankgebed en voorbeden              
inzameling van onze gaven 
Zingen: Lied 864: 1, 4 en 5 (staande) 
Zegen  
Na de zegen zingen: Lied 425  

 
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.  
 
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 

 

Cursus “luisterend bidden” 
Voor de gezamenlijke cursus (6 donderdagavonden in 
jan-maart 2020) “luisterend bidden” heeft nog maar 
een enkeling zich opgegeven. Graag willen we weten 
of meer mensen eventueel belangstellig hebben, 
anders doen we als Fontein niet mee. U verplicht zich 
nog niet ergens toe, maar wilt u uiterlijk volgende 
week zondag doorgeven of u misschien mee wilt gaan 
doen? Dat kan bij ondergetekende. Namens de 
Taakgroep Gebed,  
Ds. Alfons van Vliet   
 
Kerstkuier 2019 
De eerste informatie/instructieavond is op dinsdag 29 
oktober om 19.30 uur in De Fontein. Vrijwilligers die 
willen helpen dit gebeuren mee te organiseren en 
mensen die wel een rol wil spelen, kom deze avond 
ook even langs en meld je aan! 
Taakgroep Evangelisatie 
 
Blik naar Buiten 
Gemeentelid Jan Zeeders wil graag met een aantal 
gemeenteleden naar een bijeenkomst rond de 
betekenis van kerk zijn in een veranderende 
samenleving, georganiseerd door de Protestantse 
Kerk. U/jij kan zich opgeven bij hem. Datum: maandag 
28 oktober, 19.30-22.00 uur. Plaats: Heerenveen. 
 
Jongeren Gemeente Groeigroep 
Het is de bedoeling weer een Jongeren Gemeente 
Groeigroep op te starten voor 30 +. Mocht je hiervoor  
belangstelling hebben dan nodigen wij je van harte uit 
voor een brainstorm/informatieavond op zondag 27 
oktober om 20.00 uur in De Fontein. De bedoeling van 
deze avond is om met elkaar te bespreken welke 
onderwerpen we willen oppakken en welke avond het 
meest geschikt is. Het zal deze keer geen lange avond 
worden. Taakgroep Vorming & Toerusting 
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Studiemiddag  
Donderdagmiddag 31 oktober, aanvang 14.00 uur, 
wordt er door de regionale commissie van de 
Confessionele Vereniging een studiemiddag gehouden 
met als thema Eindtijdverwachting “Wanneer Jezus 
terugkomt...”. In de lezing zal het o.a. gaan over vragen 
als: Wanneer komt Jezus terug? Zal er een 1000-jarig 
rijk zijn, en wanner dan? Wat zegt de bijbel over wat 
men wel de opname van de gemeente noemt? Wat is 
de grote verdrukking? Hoe moet je het boek 
Openbaring lezen? Wat is de antichrist? Dr. A.H van 
Veluw uit IJsselmuiden zal de inleiding verzorgen.  
Locatie: Kurioskerk Julianalaan 38. Van harte 
aanbevolen. Taakgroep Vorming & Toerusting 
 
Open doors dag 
Op zaterdag 9 november is er weer een Open Doors 
dag in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze dag staat de 
kerk van het Midden-Oosten centraal. Samen willen 
we onze vervolgde broeders en zusters daar 
bemoedigen. De huidige situatie in Noord-Syrië maakt 
opnieuw duidelijk hoe belangrijk dat is. Kom ook en 
bestel uw gratis tickets. Meer informatie en bestelling 
tickets op www.opendoors.nl. 
Taakgroep Gebed  
 
Bidden voor vervolgde christenen in Irak 
Net als Faraydoun uit Irak keren steeds meer 
christenen uit het Midden-Oosten terug naar hun 

huis. Ze willen daar het licht van Jezus Christus 
verspreiden. Ondanks het vertrek van IS vrezen 
christenen in Irak nog steeds voor hun vrijheid. Ze 
vragen zich af of de vrede en rust ooit helemaal 
terugkeert in hun land. “Ik wil dat alle christenen over 
de hele wereld een zijn in hun geloof in Jezus Christus, 
dat we verenigd zijn in ons christendom,” zegt 
Faraydoun. Taakgroep Gebed 
 
Gebedsgroepen 
“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten 
immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten 
zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
woordloze zuchten.” (Rom. 8:26) 
29 oktober: van 9.30-11.00 uur bij Pytje Dijkstra 
29 oktober: van 15.30-16.30 uur bij Fam. Brouwer,  
12 november: van 9.30 – 11.00 uur bij Hanny 
Wielenga,  
18 november: Gebedsochtend Women to Women om 
9.45 uur bij Saakje van IJs,  
Zaterdag 2 november: Bidden Werkt vanuit Vox 
Nieuwesteeg 9.30 uur  
Iedere eerste woensdagavond van de maand van 
20.00-21.30 uur Gebedsavonden in Stadsklooster 
Jabixhûs, Vijverstraat 2 (Organisatie Gebed058). Van 
harte welkom. 
Taakgroep Gebed

 
Kerkdiensten 

Zondag 3 november, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. Er is Tienerdienst. 
De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Zending. Onderwijs voor groeiende kerk Zambia. In Zambia groeit de kerk 
en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke 
omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed 
theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en 

samenleving. 
 
 

27 oktober, Bijbelzondag, Psalm 84 
‘Ik houd van uw huis, machtige Heer! 

Ik verlang naar uw tempel, levende God. 
Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.’ 

Psalm 84 : 2-3 (BGT) 
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