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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 1 december 2019. Eerste Advent 

Voorganger is ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Margreet 
Mollema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor 
het Jeugdwerk in de PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst. 

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 161: 1, 2 en 3 (ELB) 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 122: 1 
Votum en Groet 
Zingen: Psalm 122: 3 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 274: 1, 2 en 3 
Lezen: Deut. 6: 1 – 6 (over de wet Gods) 
Zingen: Lied 836: 1 
Zingen: Lied 314: 1, 2 en 3 (als gebed om het licht van Gods 
Geest) 
Woord tot de kinderen  
Start project Volg de Ster! (uitleg, filmpje, verbeelding) 
1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11 (NBG ‘51) - lectrice  
Zingen: Lied 158a: 1 
2e Schriftlezing: Lucas 1 : 5 – 25 (NBG ‘51)  
Zingen: Lied 464: 1, 2, 7, 8, 9 en 10 
Woordverkondiging: “weest niet bevreesd!” (Lucas 1 : 13b) 
Zingen: Lied 439: 1 en 2                   
De kinderen komen terug 
Projectlied, eerste couplet                       
Gebed, Voorbeden, Stil Gebed, “Onze Vader” 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 103c: 1, 2 en 3  
Zegen, beantwoorden met Lied 425 
 

 
Lieve mensen 
Wij willen iedereen bedanken voor uw persoonlijke 
felicitaties, de vele kaarten, WhatsApp berichten en 
bloemen die wij mochten ontvangen naar aanleiding van 
ons 50-jarig huwelijksfeest. Het was als een FONTEIN,  
overweldigend! Hartelijk dank, Germen en Saakje van IJs  
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Elke woensdag koffiedrinken van 9.30 tot 11.00 uur in De 
Fontein.  
 
 

Volg de ster! 
Vandaag start de kindernevendienst met het kerstproject 
Volg de ster! We lezen verhalen uit het Oude Testament, 
over voorouders van Jezus die genoemd worden in het 
Mattheüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij gevormd 
door de wijze mannen uit het oosten die op zoek zijn naar 

de pasgeboren koning van de Joden. In de heilige boeken 
van de Joden ontdekken zij – en wij – steeds meer over deze 
koning. Vandaag staat Juda centraal: hij krijgt van zijn vader 
Jacob de zegen mee. Juda is zo sterk als een leeuw, maar er 
zal een koning komen die over alle volken zal heersen. 
 

Kerstmiddag voor ouderen 
We willen u van harte uitnodigen voor onze kerstmiddag op 
woensdag 18 december. We beginnen om 14.30 uur en de 
middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. De 
meditatie zal worden verzorgd door ds. Hans Kemperman 
met muzikale medewerking van Fontana Musica o.l.v. Henk 
Visser. Mevrouw Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude zal een 
vrij kerstverhaal vertellen. Het is belangrijk dat u uiterlijk 9 
december doorgeeft dat u wilt komen. Dat kan via uw 
bezoekmedewerker, maar ook via Jissy Lolkema, Hinke 
Wijngaarden of Jan Zeeders. Als u niet voor eigen vervoer 
kunt zorgen, neem dan vroegtijdig contact op met Tiny 
Dijkstra. Aan het einde van de middag zal er een collecte 
worden gehouden voor de gemaakte kosten. We hopen u 
welkom te mogen heten. Taakgroep Ouderen  
 

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. 
 

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 om mee 
te doen met het "samen de Bijbel lezen". We lezen hfd. 5 en 6 
uit het Bijbelboek Ezra en praten daar samen over. Iedereen is 
welkom! Leest u dan het gedeelte thuis alvast goed door (en 
noteer opmerkingen, vragen, wat u opvalt) ? We beginnen om 
10.00u en eindigen ongeveer om half 12. 
 

Kerstkaartenactie voor World Servants 
Verstuurt u kerstkaarten naar adressen in Leeuwarden/ 
Goutum? Voor € 0,50 per kaart bezorgen wij ze door heel 
Leeuwarden en Goutum! Wilt u meedoen aan deze actie? 
Lever dan uw kerstpost met het benodigde bedrag in één 
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envelop in. Dat kan tot uiterlijk woensdag 18 december in De 
Fontein in de speciale WS-kerstpostbus in de hal. Daarnaast is 
het ook mogelijk om uw kerstpost bij u in de buurt in te 
leveren. Spreek voor deze adressen iemand van de WS-groep 
aan of mail Joëlle. 
 

Gebed na de kerkdiensten 
De Taakgroep Gebed is aan het nadenken over de 
mogelijkheid om  na de kerkdiensten mensen gelegenheid te 
geven om na te praten en indien gewenst, gebed te 
ontvangen. Graag willen wij daar met iedereen die daar over 
mee wil denken over spreken en wel op dinsdagavond 10 
december, vanaf 19.30u, in een van de zalen van onze kerk.    
 

Stadsgebed komende woensdag 
Komende woensdagavond is er weer het maandelijkse 
“Stadsgebed”, in Stadsklooster Jabixhûs (Vijverstraat 2), van 
20.00 tot ongeveer 21.30 uur (iedere eerste woensdagavond 
van de maand). Het is zo bemoedigend om met broeders en 
zusters uit allerlei kerken en gemeenten samen te bidden voor 
onze stad en voor elkaar! De Taakgroep Gebed nodigt u van 
harte hiervoor uit!   

 

Zes avonden " Luisterend bidden"  
Uit een eerdere oproep kwam bijna geen respons, maar we 
willen iedereen nog eenmaal gelegenheid geven om zich aan 
te melden voor een gezamenlijke serie van 6 avonden over 
"luisterend bidden" die in januari tot maart gegeven gaat 
worden, in samenwerking met de Chr. Geref. Kerk en Geref. 
Kerk Vrijgemaakt. Alleen bij voldoende deelname van onze 
kant doen wij hieraan mee. Denkt u er alsnog over om 
misschien mee te willen gaan doen, geef u dan vóór zondag 8 
december op bij ds. Alfons van Vliet.  
 

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. 
 

Noordermannen Leeuwarden 
Eens per vier à vijf weken komen we bij elkaar voor een 
karakteravond. Veel plezier, goede gesprekken, verdieping van 
je geloof en vriendschap. De Noorderman spreekt tot onze 
verbeelding: als hij opstaat en het avontuur aangaat dat God 
voor hem heeft, zal Gods hart door hem heen zichtbaar 
worden in zijn omgeving en daarmee in Noord-Nederland. Als 
Noordermannen helpen we elkaar het verschil te maken 
tijdens de karakteravonden.  
Op vrijdag 13 december staat bij Miedema Hout, Uranusweg 
(Industrieterrein De Hemrik) de koffie klaar van 19.30 – 20.00 
uur. Tot half tien ‘s avonds wordt de avond ingevuld door 
spreker Frans van Herwijnen. Wat er verder gaat gebeuren is 
een verrassing! Daarna wordt in ongedwongen sfeer met 
elkaar doorgepraat onder genot van een drankje en een hapje. 
Kom eens langs, en maak deze inspirerende en opbouwende 
avond ook eens mee. 

Taakgroep Vorming en Toerusting  
 

Oudejaarsconference 
Op vrijdag 27 december houdt Rob Favier zijn 
Oudejaarsconference in De Fontein. Kaarten à 17 euro te 
bestellen bij www.eventsforchrist.nl. Ook kunt u de kaarten 
bestellen via onze jongeren van World Servants die volgende 
jaar weer op pad gaan. In de voorverkoop betaald u slechts 15 
euro, bovendien ontvangen onze jongeren van elke verkochte 
kaart 15% als ondersteuning voor hun project, dankzij 
sponsering van Event for Christ.   
Er liggen intekenlijsten in de hal van de kerk of spreek één van 
de jongeren van World Servants aan. Mis deze avond niet, het 
wordt weer geweldig. In 2018 een uitverkochte zaal. 
Taakgroep Evangelisatie  
 

Bidden voor vervolgde Christenen in Vietnam 
De zesjarige Phouc uit Vietnam is aangevallen door een 
dorpsgenoot, omdat haar ouders christen werden. Ze lag een 
maand lang in coma en herkende haar ouders niet meer toe ze 
wakker werd. Lokale autoriteiten ‘moedigen’ sinds kort 
kerkbezoekers aan om lid te worden van een denominatie, 
zodat zij de groei van de kerken goed in de gaten kunnen 
houden. Wanneer er meerdere kerken in een dorp zijn, dwingt 
de overheid erop aan om daar een van te maken. Schrijnende 
situaties, blijf bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. 
In meer dan 60 landen werken Open Doors-medewerkers dag 
in dag uit om de vervolgde kerk te ondersteunen. Bid dat ze 
vrucht op hun werk zien. Taakgroep Gebed  
 

Gebedsgroepen 
10  december: van  9.30- 11.00 uur bij Pytsje Dijkstra.  
17 december: van 19.00-20.00 uur bij familie Brouwer,  
 

Kerkdiensten 
Zondag 8 december, 9.30 uur, 2e Advent, ds. Hans 
Kemperman. De tweede collecte is voor het Missionair werk in 
de Protestantse Gemeente Leeuwarden. 
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