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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 20 oktober 2019. Jeugddienst m.m.v. Impuls 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Harold de Haan. De 
eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project Rwanda en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Jeugddienst “Gaan voor Goud!“ 
Voor de dienst: Oefenen van liederen 832 en 831 (Opw.) 
Kerkenraad komt binnen 
Welkom en mededelingen 
Warming up…. 
We zingen: Opw 831   
Persoonlijk gebed 
Bemoediging en groet 
Inleiding op de dienst 
We zingen: Opw 640 
Gebed  
Kinderen gaan naar kindernevendienst, we zingen (met 
filmpje) Op Reis 
Bijbellezing : I Korinthiërs 9:24-27 
Filmpje  
Bijbellezing: Jesaja 40: 28-31 
Filmpje You raise me up 
Moment voor persoonlijk gebed 
Filmpje Ik Zie Goud in jou 
Kinderen komen terug 
Gebed 
Collecte (ondertussen zingen we Opw 564) 
Slotlied Opw 832  
Zegen 
Na de dienst zingen we Opw. 798 

 

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 
 

Uit de kerkenraadsvergadering van 7 oktober 
Diaken Menno Sijtsma opent de vergadering met het 
lezen van een gedicht ‘mensen van de weg’. Dit sluit mooi 
aan als inleiding op het bezinningsonderwerp over 
‘Leiderschap met lef. Tien kansen voor de ambtsdrager’. 

Aan het eerste onderdeel ‘Laat je bezielen’ wordt 
ongeveer een half uur van gedachten gewisseld.  
Vervolgens worden enkele persoonlijke zaken met elkaar 
gedeeld.  
Daarna worden de notulen van de vergadering van 9 
september vastgesteld en besproken.  
Enkele punten van de actielijst zijn uitgevoerd en de 
besluitenlijst wordt doorgenomen.  
Het definitieve beleidsplan wordt in de november-
vergadering besproken. 
Uit de ingekomen stukken wordt besproken dat De 
Fontein op zoek kan naar een nieuwe jongerenwerker. Dit 
is mogelijk omdat de vorige jongerenwerker een jaar 
eerder is vertrokken dan gepland.  De Taakgroep Jeugd 
en Jongeren zal een plan uitwerken. 
Tijdens de vergadering zijn enkele ideeën besproken over 
het invullen van de vacatures. Deze worden vervolgens 
samengevat en dient als handvat voor verder gesprek. 
De kerkenraad is blij dat Nanne Hoeksma bereid is 
gevonden om diaken te worden. De bevestigingsdienst 
moet nog worden vastgelegd. 
Enkele mededelingen vanuit de taakgroepen: 
Er wordt een idee naar voren gebracht om de bloemen 
niet alleen naar gemeenteleden te brengen, maar ook 
naar mensen die in de wijk wonen en niet behoren bij De 
Fontein. De kerkenraad vindt dit een positieve gedachte 
en stemt dit af met de bloemencoördinator. 
Iedereen wordt er op geattendeerd om de nooduitgang 
vrij te houden. 
Nu onze jongerenwerker is vertrokken moeten enkele 
taken verdeeld worden. Voor de tienerdiensten is dit 
gelukt, maar niet voor de Attention4You avonden. Dit zal 
later gaan starten. Binnenkort wordt er wel gestart met 
een 16+-groep onder leiding van Hendrik Jonker en 
Dieuwke Greydanus. 
De taakgroep Diaconie gaat 18 oktober naar een 
diaconale bijeenkomst in Sneek. 
Vanuit De Fontein gaan Dirk en Suze Lof namens ZWO 
naar Rwanda. 
Tot slot wordt gevraagd over het gebruik van de plastic 
bekertjes op zondagmorgen. Deze worden na gebruik 
apart verzameld en vervolgens gerecycled. 
De vergadering wordt door Durk Boomsma afgesloten 
met gebed. Guus Yska, scriba 
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Nieuwe ambtsdrager 
Als kerkenraad zijn wij blij de wijkgemeente te kunnen 
melden dat Nanne Hoeksma bereid is gevonden het ambt 
van diaken op zich te nemen. Mochten er bezwaren zijn 
dan kunt u dit vóór 1 november schriftelijk en met 
redenen omkleed bij de scriba van de kerkenraad 
melden. 
 

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 via e-mail. Datum: maandag 28 oktober, 
19.30-22.00 uur. Plaats: Heerenveen. 
 

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 
 

Najaarswandeling met lunch  
Wandelen en genieten met God. Zaterdag 9 november 
gaan we erop uit voor een mooie najaarswandeling, die 
we afsluiten met een lunch. We starten vanuit Stadskerk 

de Wijngaard en lopen richting het Leeuwarder bos. Daar 
zullen we naast wandelen ook nadenken over God in ons 
leven. Een moment om in de rust te komen en te 
ontspannen, om je dagelijkse beslommeringen even 
achter je te laten. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. De 
wandeling start om 10.00 uur. We sluiten de wandeling af 
met een lunch. Je kunt je opgeven door te mailen naar 
vrouw058@gmail.com of via de website: 
geloven058.nl/vrouw058. De kosten voor de wandeling 
met lunch zijn 10 euro per persoon. Van harte welkom! 
 

Gebedsgroepen 
Dinsdag 29 oktober, 9.30 uur bij Pytsje Dijkstra; 
Dinsdag 29 oktober, 15.30 uur bij familie Brouwer. 
 

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. Germen L van IJs en Nelleke Berntsen 
 

Een vraag 
Wie van u spaart DE punten en doet er niets mee? Weet 
u dat u die ook in kan leveren voor de voedselbank. Zij 
kunnen er dan pakken koffie voor krijgen. DE punten kunt 
u afgeven bij Joke Vissia en Sita van Dijk. Zij zorgen er 
voor dat deze bij de voedselbank terecht komen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 27 oktober, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor de Wijkkas. 
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