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

 

 

Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 17 november 2019. Heilig Avondmaal  

 

Voorganger is ds. Hans Kemperman. Organist is Henk Zandstra en m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is 
Germen van IJs. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor 
het ZWO-project Rwanda, de Avondmaalscollecte is voor het Aanloophuis Leeuwarden en de collecte in de 
kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Oefenen: Lied 378 (LB) Sterk, Heer, de handen tot uw dienst 
De ambtsdragers komen binnen  
Zingen: Lied 654 (Opw = Hh 556) Dank U voor deze nieuwe 
dag 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 118: 1 (LB) Laat ieder ’s Heren goedheid 
prijzen 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 118: 5 en 9 (LB) De Heer is mij tot hulp en 
sterkte 
Gebed bij opening van de Schrift 
Lied met de kinderen: Heer, onze Heer (hoe machtig is Uw 
naam) (filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Psalm 118: 24-29 (NBV) 
Zingen: Lied 552: 1, 2 en 3 (LB) Dit is een dag van zingen  
Schriftlezing: Marcus 14: 22-31 (NBV) 
Zingen: Lied 752 (Opw) Geef God alle eer! 
Verkondiging 
Zingen: Lied 315 (Opw = Hh 518) Heer, uw bloed dat 
reinigt mij 
De kinderen komen terug 
Avondmaalscollecte, intussen zingen we: 
Lied 657: 1, 2, 3 en 4 (LB) Zolang wij ademhalen 
Inzettingswoorden 
Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Uitnodiging 
Gemeenschap van brood en wijn (het orgel speelt o.a. 
melodie lied 378 (LB))  
Dankgebed 
Zingen: Lied 378: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Sterk, Heer, de handen 
tot uw dienst 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 717 (Opw = Hh 433) Stil, mijn ziel, wees stil 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Woensdag van 9.30 tot 11.00 uur in De Fontein  
 

 
 

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 
 

Samen de Bijbel lezen 
Komende dinsdag is iedereen weer van harte welkom, van 
10.00 – 11.30u, om samen met elkaar de Bijbel te lezen en 
daarover te spreken met elkaar.  
Leest u thuis alvast Ezra 3 t/m 5. 
 

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van  
4 november 
- Er is een plan voor het instellen van een Pastoraal 
Meldpunt. De taakgroep Pastoraat gaat dit plan verder 
uitwerken. 
- Nanne Hoeksma wordt zondag 8 december bevestigd als 
diaken. - De wijkbegroting 2020 is besproken en 
goedgekeurd. - ds. Hans Kemperman en zijn vrouw 
hebben plannen te gaan verhuizen en vragen hiervoor, 
conform de kerkorde, toestemming. De wijkkerkenraad 
gaat akkoord met hun verzoek, met dien verstande dat de 
reistijd naar De Fontein maximaal een half uur bedraagt. - 
Het beleidsplan van de AK wordt besproken. Er zijn enkele 
opmerkingen waaronder dat het gebouw De Fontein te 
weinig wordt gebruikt voor verhuuractiviteiten. - Er is een 
samenvatting gemaakt naar aanleiding van het 
vacaturevraagstuk. Alle taakgroepen zijn gevraagd een 
actueel profielschets op te stellen. - Er wordt aandacht 
gevraagd voor de jeugd en jongeren in onze gemeente.  
Dit blijft een speerpunt. - Er is een profiel opgemaakt voor 
de nieuw aan te stellen jongerenwerker. - Een jaarlijks 
terugkerend agendapunt is de AVG. Er wordt geconstateerd 
dat de vastlegging nog niet optimaal is. Er is één 
aanspreekpunt met betrekking tot de AVG en dat is de 
ledenadministrateur. - Binnenkort wordt er een 
wijkochtend en/of avond georganiseerd waarin kort wordt 
meegedeeld over enkele zaken. - Dit jaar is er weer een 
kerstkuier. De organisatie is enthousiast. - De leiding voor 
Attention4You wordt afwisselend opgenomen door ds. 
Alfons van Vliet en Peter en Irene de Vries. - Vanuit de 
taakgroep Vorming en Toerusting is men bezig met een  

± 30 groep. 
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Guus Yska, scriba 
  

Jongerengemeentegroeigroep “ ± dertig ” 
We zijn blij te kunnen melden dat er weer een JGGG van 
start gaat, bedoeld voor een groep mensen rond de dertig 
jaar. Wij gaan met elkaar in gesprek aan de hand van het 
boekje “Geloven in de marge”. Deze boekjes liggen voor 
jullie klaar voor 12 euro. Het gaat over de brief van Paulus 
aan de Korintiërs. De christelijke gemeenschap in Korintië 
was destijds een hele vreemde eend in de bijt van de 
cultuur van die tijd. Stefan Paas (één van de schrijvers)  
vergelijkt deze situatie met de tegenwoordige tijd waarbij je 
als Christen ook vaak een vreemde eend in de bijt bent. Dat 
roept natuurlijk veel vragen op over je levenswijze en 
houding. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Het is 
dus handig als je alvast het eerste en tweede hoofdstuk 
even thuis uit de bijbel  leest. We willen graag de eerste 
keer bij elkaar komen op 24 november. Vanaf 20.00 uur 
staat de koffie klaar in De Fontein. Voorlopig zijn de 
volgende bijeenkomsten gepland op: 24/11 en 15/12 in 
2019. En in 2020 op:  5/1,  19/1,  9/2, 1/3, 22/3, 19/4 en 
17/5, steeds op een zondagavond. Graag tot ziens op 24 
november! Gerrit Jan Wolters en Nelleke Berntsen 
 

Collecte Rwanda 
Vandaag wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie en staan 
de projecten in Rwanda centraal,  waarmee de kerken in 
Friesland zich in het bijzonder verbonden voelen en 
meedoen met “Fryslân foar Rwanda”. Zoals de Fontein-
gemeente en alle protestantse gemeentes in Leeuwarden. 
Die projecten zijn onlangs door diakenen uit Friesland 
bezocht, waaronder familie Lof. In het komende Magazine 
van De Fontein komt hierover een verslag.  
Het betreft vier projecten van de Presbyteriaanse Kerk in 
Rwanda. Deze zijn: Mwana Ukundwa, dat heel veel werk 
doet voor kwetsbare kinderen en gehandicapten en nog 
veel meer; Diaconessen (protestants, maar ook onder een 
kloostergelofte) die werken in de gezondheidszorg, 
onderwijs, landbouwvoorlichting en meubelmakerij; 
Theologische opleiding tot predikant; Centrum voor 
Documentatie en Educatie, dat wil zeggen theologische 
vorming van gemeenteleden en predikanten. 
Met de eerste drie hebben de bezoekers onlangs uitvoerig 
kennis gemaakt. Van de laatste kregen we een uitvoerig 
verslag. 
 

Boys Only 
Op zaterdagmiddag 30 november (vanaf 15.00 uur) 
hebben we weer een Boys Only-activiteit. We gaan weer 
aan de slag met hout. We gaan iets maken dat straks ook 
weer gebruikt gaat worden. Je bent van harte welkom!  
Aanmelden kan via WhatsApp of schiet ons even aan na 
de dienst. 
Peter de Vries, Jan Meijering 
 
 
 

Kerstkuier  
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 deze avond. Aanvang 19.30 uur in De 
Fontein, zaal 5. Taakgroep Evangelisatie 
 

Bidden voor de vervolgde Christenen in Laos 
Een grote uitdaging voor de kerk van Laos zijn de 
verschillende valse leringen die de ronde gaan. Voor 
nieuwe gelovigen is het lastig om uit te vinden wat waar 
en wat onjuist is. En wanneer zij de verkeerde dingen 
geloven, is het moeilijk om hen de waarheid te leren. 
Open Doors-partner Savanh geeft huwelijkscursussen aan 
stellen die pas tot geloof zijn gekomen. ”De deelnemers 
waren zo dankbaar en blij dat ze deze cursus konden 
volgen”, vertelt ze. “Het heeft hun relatie versterkt en 
verdiept. Vaak begrijpen ze elkaar niet goed en dat zorgt 
voor veel problemen”. 
Christenen uit een dorp in het noorden van Laos kunnen 
elkaar weer ontmoeten nu ze hun ID-kaart hebben 
teruggekregen. De lokale autoriteiten hadden deze in 
beslag genomen, waardoor het voor hen verboden was 
om te reizen. Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en 
zusters, uw gebed is nodig! Taakgroep Gebed   
 

Gebedsochtend 
Op 18 november is er een gebedsochtend van Women to 
Women, aanvang 9.45 uur, bij Saakje van IJs. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 24 november, 9.30 uur, laatste zondag Kerkelijk 
Jaar, ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor PKN 
Pastoraat. Eenzaamheid draaglijk maken.  
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de 
plaatselijke gemeenten. In veel gemeenten, zijn 
activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker 
te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke 
activiteiten en initiatieven om eenzaamheid op de agenda 
te zetten. Het is van belang om de aandacht te vergroten 
in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een 
groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren.  


