Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 24 november 2019. Gedachteniszondag
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken
van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN Pastoraat en
de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!
“Afscheid nemen” (Dietrich Bonhoeffer)
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.
Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.

Liturgie
Voor de dienst luisteren we naar: “als het leven soms pijn
doet” (Reni en Elisa) en zingen we:
“Wij komen biddend voor U staan” (melodie Ps. 134)
Welkom, mededelingen en stil gebed ter voorbereiding
Aanvangslied: Psalm 103: 5 en 7.
Bemoediging en groet
Inleiding op deze dienst
Gebed
Zingen met de kinderen: “je hoeft niet bang te zijn” (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39
Verkondiging
Zingen: “Bron van liefde…” (melodie “wat de toekomst
brenge moge”)

Gedachtenis van allen die in Christus ontslapen zijn…
Gebed
Zingen: Lied 727: 1, 2 en 4
Gedachtenis… (Halverwege zingen we: Lied 726: 1 en 5)
We luisteren naar “Als alles duister is…” en aansteken van de
gedachteniskaars
Gedicht
Lied “Luister naar de wind”
Zingen: Lied 770 “Ik zal er zijn” (Opw.)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn”
Zegen
Zingen: Lied 818 “Op die dag…” (Opw)

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten…
Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten…

Lieve mensen
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de
mooie kaarten en bloemen die we mochten ontvangen
ter ere van onze 40-jarige trouwdag op 9 november jl.
Het was overweldigend! Wij hebben genoten van deze
dag. Een hartelijke groet,
Gjalt en Margreet Mollema

Algemene berichten
Koffiedrinken
Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur
koffiedrinken 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
Uitnodiging
De Algemene Kerkenraad en wijkgemeente De Jacobijner
nodigen alle gemeenteleden uit voor de presentatie van
de plannen tot verbouw en herinrichten van de
ontmoetingsruimte/foyer en de binnentuin van de Grote
of Jacobijnerkerk. Wanneer? Dinsdag 3 december om
19.30 uur in de Grote Kerk.
Boys Only
Op zaterdagmiddag 30 november (vanaf 15.00 uur) hebben
we weer een Boys Only-activiteit. We gaan aan de slag met
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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
Adventkalender Volg de ster!
Volgende week start de kindernevendienst met het
kerstproject ‘Volg de Ster’. Bij dit project hoort een
Adventkalender voor het hele gezin! Samen toeleven naar
Kerst met verhalen, proefjes, knutsels, puzzels, weetjes en
gespreksvragen. De kalender is te bestellen via webshop
debijbel.nl/bijbelbasics. Ter besparing verzendkosten kunt
u vandaag deze kalender à € 7,95 ook bestellen via de
leiding van de kindernevendienst (Anke Hoekstra).
World Servants
In de zomer van 2020 gaat een groep jongeren uit onze
gemeente met World Servants naar Ethiopië. Hiervoor is
veel geld nodig. Inmiddels zijn er al diverse acties gestart.
Zo ook de verkopen op Marktplaats. Heeft u goederen die
op marktplaats verkocht mogen worden? Laat het ons
weten. Heeft u spullen voor de rommelmarkt (op 28 maart
2020), bewaar deze voor ons. We zijn nog op zoek naar
opslagruimte! Voor het ramen lappen (op 7 december) kunt
u zich opgeven bij Christiaan of de lijst in de hal. Wilt u de
jongeren persoonlijk sponseren met uw bijdrage? Dat kan
ook. Uw bijdrage word zeer op prijs gesteld! De jongeren
van de World Servants groep en Gerda Koezema.
Oproep Liturgisch bloemschikken
Wie heeft er groene vingers, creatief en vindt het leuk om
op een liturgische manier bloemstukken te maken? Het
betreft o.a. bij Advent en Kerst, de diensten in de Stille
week en Pasen en de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Liturgisch bloemschikken is een creatief proces waarbij je
met elkaar tot steeds betere ideeën komt. Het zou heel fijn
zijn als er meerdere personen zich hiervoor willen opgeven,
zodat men het met elkaar kan doen! U kunt dit aangeven bij
de Taakgroep Eredienst.
Oudejaarsconference
Op vrijdag 27 december houdt Rob Favier zijn
Oudejaarsconference in De Fontein. Kaarten à 17 euro te
bestellen bij www.eventsforchrist.nl of bij Germen L. van
IJs. Via Germen is de prijs 15 euro (voorverkoop).

Kerstkuier 2019
Voor de kerstkuier op zaterdag 21 december zoeken wij nog
acteurs/vertellers. Informatie en opgave bij Laura Dijkstra
en Christina Dekker. Heeft u oude gordijnen in bruin of
beige tinten die we mogen gebruiken voor de krystkuier? Ze
worden wel verknipt. Meldt het even aan Hanneke van
Vliet. Ook lege glazen potjes (schoon en zonder etiket) voor
lichtjes lang de route. De glazen potjes kunt u de komende
weken inleveren in de kerk. Alvast bedankt.
Bidden voor de vervolgde Christenen in Syrië
Zuster Angela vertelde op de Open Doors-dag over haar
werk in het Center of Hope van Aleppo. Zij helpt mensen
bij de wederopbouw van hun levens. Bid om wijsheid en
liefde die ze nodig heeft in deze leiderschapsfunctie. Meer
dan tachtig jongeren in de leeftijd van 10-15 jaar
bezochten de afgelopen vakantie een zomerkamp. Bid dat
ze alles wat ze gehoord hebben meenemen in hun hart en
dicht bij de Here God leven. In het Center of Hope in
Mashta Al Helou leren kinderen Engels en Frans en krijgen
computerles. ”Al deze activiteiten brengen de kinderen
dichter bij de Here God en daarbij ontvangen ze ook nog
eens goed onderwijs,” vertelt pastor Rami. Blijf bidden
voor onze vervolgde broeders en zusters, uw gebed is
nodig!
Taakgroep Gebed
Gebedsgroepen
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 20.0021.30 uur (Organisatie Gebed058)
Zaterdag 30 november: Bidden Werkt vanuit Vox
Nieuwesteeg, aanvang 9.30 uur
Van harte welkom.
Taakgroep Gebed

Kerkdiensten
Zondag 1 december, 9.30 uur, 1e Advent, ds. P.R.
Beintema uit Leeuwarden. Er is Tienerdienst. De tweede
collecte is voor het Jeugdwerk in de Protestantse
Gemeente Leeuwarden.

24 november, 10e zondag van de herfst, Psalm 46
‘Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn. We hoeven niet bang te zijn,
ook al beeft de aarde, ook al vallen de bergen in zee. Laat de zeeën maar bulderen,
laat de bergen maar beven, wij zijn niet bang.’
Psalm 46 : 2-4 (BGT)

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

