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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 3 november 2019 

 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken 
van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / 
Zending Zambia en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst. 

We wensen u een goede dienst toe! 

 
Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Lied 90 (Hemelhoog = Opw 412) Kom tot Mij, 
allen die vermoeid en belast zijt 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (LB) Heer, die mij ziet zoals ik 
ben 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 139: 8 en 9 (LB) Ik loof U die mijn schepper 
zijt 
Inleiding op deze dienst 
Zingen: Lied 186: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB = Hh 102) Er is geen 
plaats, er is geen plaats 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen kinderlied:  Heer, onze Heer (hoe machtig is Uw 
naam) (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-31 (NBV) 
Zingen/luisteren: De minste van de mensen (Sela - 
filmpje) 
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 (NBV) 
Zingen: Lied 531: 1, 2 en 3(LB) Jezus die langs het water 
liep 
Verkondiging 
Zingen: Lied 62: 1, 2, 3 en 4 (Zingende gezegend) Here 
Jezus, heel mijn leven 
Met melodie van Lied 103c (LB) 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 415: 1 en 2 (LB) Zegen ons, Algoede 
Zegen, gevolgd door: Lied 415: 3 (LB) Amen, amen, 
amen! 

 

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 

 

Nieuwe leiding voor Attention 4 You 
Attention 4 You, de club voor de tieners van 12-15 jaar, begint 
weer. Dit jaar zal A4Y afwisselend worden geleid door Alfons 
van Vliet en Peter en Irene de Vries. A4Y is er eens in de twee 
weken op de vrijdagavond. De eerste keer is op 8 november. 
Wil je meedoen? Meld je dan even aan bij de leiding of via de 
tienerapp.   
Taakgroep Jeugd en Jongeren 
 

Cursus “luisterend bidden” 
De gezamenlijke (met de Geref. Kerk Vrijgemaakt en de Chr. 
Geref. Kerk) cursus “luisterend bidden” in jan-maart 2020 gaat 
wat onze gemeente betreft niet door, omdat te weinig 
mensen zich hebben opgegeven. Wellicht dat er nog een 
afzonderlijke cursus binnen onze eigen gemeente komt, later 
dit seizoen. Namens de Taakgroep Gebed,  
Ds. Alfons van Vliet   
 
Samen de Bijbel lezen 
Komende dinsdag is iedereen weer van harte welkom, van 10 
– 11.30u, om samen met elkaar de Bijbel te lezen en daarover 
te preken met elkaar. Leest u thuis alvast Ezra 1 t/m 3. 
 

Fontana Musica 
Bij voldoende belangstelling gaat gelegenheidskoor Fontana 
Musica in de komende kersttijd twee keer zingen. Op 
woensdagmiddag 18 december bij de kerstviering voor 
ouderen en op kerstmorgen 25 december in de eredienst. 
Wie mee wil doen wordt verzocht dit nu alvast even door te 
geven aan Henk Visser. De te zingen zangstem wordt dan per 
computer toegestuurd, zodat men thuis kan oefenen. Ook 
bladmuziek zal z.s.m. worden verstrekt. In december volgen 
dan nog 4 gezamenlijke repetities. De data hiervan zijn: 
maandagavond  2, 9, 16 en 23 december, van 19:15 – 20:15 
uur in De Fontein. Ook ‘nieuwe’ zangers/zangeressen zijn zeer 
welkom!  
Henk Visser 
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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  
Er liggen op de lectuurtafel in de hal van de kerk weer 
nieuwe exemplaren van de Gebedskalender en het Open 
Doors magazine voor oktober t/m december. Deze mag 
u meenemen. Uw gebed voor onze vervolgde broeders 
en zusters wordt zeer op prijs gesteld. Blijf daarom voor 
ze bidden. 
Taakgroep Gebed    
 

Gebedsgroepen 
12 november: van 9.30 – 11.00 uur  bij Hanny Wielenga,  
18 november: vanaf 9.30 uur Gebedsochtend Women to 
Women bij Saakje van IJs, 
26 november: van 15.30-16.30 uur bij familie Brouwer,  
26 november: van  9.30- 11.00 uur bij familie Tromp,  
Gebedsavonden in Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2, 
iedere eerste woensdagavond van de maand van 20.00-
21.30 uur (Organisatie Gebed058) 

Zaterdag 16 november: vanaf 9.30 uur Bidden Werkt 
vanuit Vox Nieuwesteeg. Van harte welkom. 
Taakgroep Gebed 
 

Kerstkuier 2019 
De eerste informatie/instructieavond is inmiddels 
geweest met een geweldige opkomst van 
gemeenteleden die mee willen werken. We zoeken nog 
acteurs! Heb je interesse, meld je dan aan bij Christina 
Dekker of Laura Dijkstra. De Kerstkuier zal plaatsvinden 
op zaterdag 21 december. 
Taakgroep Evangelisatie 
 

Kerkdiensten 
Woensdag 6 november, 19.30 uur. Dankdag PGL in De 
Fontein. Voorganger is ds. J.G. Kemperman. De ene 
collecte is voor de Voedselbank Leeuwarden. 
Zondag 10 november, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet.  
De tweede collecte is voor PKN Dorpskerken.  
Steun voor kleine kerkgemeenschappen. De Protestantse Kerk 
ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp 
en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door 
de oprichting van een voedselbank of door het bieden van 
(pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Soms ontbreken 
voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het 
dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt om dorpskerken 
levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten 
zijn. 

  
 

7e zondag van de herfst, Psalm 32 
‘U hebt mij vergeven, Heer, U denkt niet meer aan mijn fouten. 

Daarom ben ik gelukkig. Ik kan eerlijk tegen u zijn, 
U kijkt niet meer naar mijn schuld. Daarom ben ik gelukkig.’ 

Psalm 32 : 1-2 (BGT) 

http://www.opendoors.nl/

