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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 10 november 2019 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van 
dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN Dorpskerken en 
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Voor de dienst: “Der Herr ist mit uns” (youtube) en 
Lied 31 (ELB - Latijn, Engels, Fries, Nederlands, Latijn) 
Welkom, mededelingen en stil gebed  
Zingen: Psalm 84: 1 en 2  
Bemoediging en begroeting                
Zingen: Lied 84a: 1, 3 en 5 
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging             
Zingen: Lied 834 
Leefregels    
Zingen: Ps. 119: 63 en 65 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lied voor de kinderen: “Heer, onze Heer” (filmpje) 
Schriftlezing: Mattheüs 25: 31-40 
Zingen: Lied 718: 1, 2 en 4  
Verkondiging (eerst nog lezen: Lucas 8: 1-3) 
“wacht op de Heer”  
We zijn enkele minuten stil om onze gedachten met 
God te delen, 
daarna zingen: Ps. 62: 1, 6 en 5  
Dankgebed en voorbeden              
Inzameling van onze gaven  
Zingen: Lied 396: 1 en 2  (ELB)   
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.  
 

Voedselbankactie 
Graag wil de diaconie weer de inzamelactie voor de 
voedselbank hartelijk bij u aanbevelen. U kunt uw 
producten nog inleveren tot woensdag 13 november 
2019. Woensdag wordt alles rond 11.00 uur weer 
opgehaald door de voedselbank. De bedoeling is dat u 
weer houdbare producten meebrengt die u kunt inleveren 
door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn 
dan érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, 
pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op 
https://leeuwarden.voedselbankennederland.nl 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 2 december vergadert de wijkkerkenraad. 
Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, 
dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.  
E: scriba@defontein058.nl 
 

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 
 

Brainstormavond over “gebed na de kerkdienst”  
Komende donderdagavond, 19.45u, willen we graag met 
iedereen die daar gedachten over heeft, brainstormen 
over de mogelijkheid om regelmatig na afloop van de 
erediensten mensen de gelegenheid te geven om met 
‘gebedsmedewerkers’ te kunnen doorbidden.  
Hebt u, heb jij daar gedachten over of zou je hier zelfs al 
actief aan mee willen gaan doen? Kom naar deze avond, 
die gehouden wordt in één van de zalen van onze kerk!  
Taakgroep Gebed   
 

Onze boekenkast 
Op de boekenkast staan drie boeken.  
"Hoe ziet de hemel eruit?"  van Henk Binnendijk. Hij 
heeft uit de bijbel zoveel mogelijk gegevens verzameld 
over de hemel en dit tot een heel leesbaar boekje 
samengebracht. 
"Evangelist voor India", van William Carey. Zijn motto 
was: "verwacht grote dingen van God en onderneem 
grote dingen voor God." Hij heeft dat in zijn leven zeker 
waargemaakt en in dit boekje beschrijft hij zijn 
ervaringen. Bemoedigend! Maar niet iedereen hoeft 
hele grote dingen voor God te doen.  

https://leeuwarden.voedselbankennederland.nl/
mailto:scriba@defontein058.nl


www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

Daarom staat er nog een boekje "Geluk schuilt in kleine 
dingen". Hierin laten de schrijvers Bruce en Stan zien 
hoe wij God kunnen "laten zien" in de dagelijkse dingen. 
 

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. Dinsdag 19 november komen 
we weer bij elkaar om de verdere voorbereidingen te 
bespreken. Vind je het ook leuk om een bijdrage te 
leveren aan de kerstkuier kom dan gerust langs op deze 
avond. Aanvang 19.30 uur in De Fontein, zaal 5.    
Taakgroep Evangelisatie 
 

Noordermannen 
Vrijdag 15 november is de volgende Noordermannen 
avond. Deze keer komt Theo Tolsma bij ons spreken. Je 
bent van harte welkom en we zien er naar uit je te 
ontmoeten. Het is goed als mannen samen komen, 
elkaar beter leren kennen, de hemelse Vader beter 
leren kennen en van daar uit hun hart met elkaar delen. 
Locatie: Miedema Hout,  Uranusweg 1 (Industrieterrein 
Hemrik). Inloop 19.30 uur de koffie staat klaar. Wees 
welkom. 
 

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 
    
Oudejaarsconference 
Rob Favier komt met zijn oudejaarsconference op 
vrijdag 27 december in De Fontein. Kaarten à 17 euro te 
bestellen bij www.eventsforchrist.nl of bij Germen L. 
van IJs. De prijs is dan 15 euro. 

 

Gebedsgroepen 
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; 
26 november: van 15.30-16.30 uur bij familie Brouwer;  
26 november: van  9.30- 11.00 uur bij familie Tromp; 
Zaterdag 16 november: Bidden Werkt vanuit Vox 
Nieuwesteeg 1 vanaf 9.30 uur ; 
Van harte welkom. Taakgroep Gebed 
 

Christenen in Hoorn van Afrika 
De 20-jarige Nuredin is door zijn ouders verstoten 
omdat hij christen is. Nuredin krijgt hulp van andere 
christenen. Bid dat de Here God zijn ouders aanraakt. 
De ouders van Eliat waren niet blij toen hun dochter 
christen werd. Ze dreigden haar uit te huwelijken als ze 
niet terug zou keren tot de islam. Toch gaf Eliat haar 
geloof niet op. Haar ouders hebben haar van school 
gehaald en ze wordt nu thuis vastgehouden. Voor ons 
hier in het westen onbegrijpelijke situaties, maar de 
nood is hoog in veel landen waar het christendom niet 
geaccepteerd wordt, en christenen op allerlei manieren 
het leven moeilijk wordt gemaakt. Uw gebed is nodig! 
Taakgroep Gebed   
 

Kerkdiensten 
Zondag 17 november, 9.30 uur, Heilig Avondmaal 
(lopend), ds. J.G. Kemperman. Er is Tienerdienst. De 
Avondmaalscollecte is voor het Aanloophuis en de 
tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda.  
De doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is 
beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en 
aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar 
warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat 
leven, met psychische problemen kampen en/of weinig 
sociale contacten hebben. Meer informatie of vrijwilliger 
worden? Zie www.aanloophuisleeuwarden.nl.  

 
10 november, 8e zondag van de herfst, Psalm 17 

‘God, ik roep naar u om hulp, want ik weet dat u mij antwoord geeft. 
Luister naar mij, hoor wat ik zeg. U doet wonderen en u bent trouw. 

Laat dat aan mij zien! U redt mensen die hulp zoeken bij u, 
u redt ze van hun tegenstanders. Zo machtig bent u.’           

Psalm 17 : 6-7 (BGT)  


