Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 8 december 2019. Tweede Advent
Voorganger is ds. Hans Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken
van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair werk
PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Oefenen voor de dienst: Lied 787 (LB)
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 441: 1, 3, 5 en 6 (LB) Hoe zal ik U
ontvangen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 63: 1 (LB) Mijn God, Gij zijt mijn
toeverlaat
Votum en groet
Zingen: Psalm 63: 3 (LB) Wanneer ik wakend in de nacht
Aantreden van een diaken: Nanne Hoeksma
Gebed
Zingen: Lied 360: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (LB) Kom Schepper,
Geest, daal tot ons neer
Vragen – handoplegging – vraag aan de gemeente
Zingen: Gezang 381: 4 en 5 (LvdK) Wij mogen leven door
zijn kracht
Gebed bij de opening van de Schrift
Adventsproject: Volg de ster!
Tekst – filmpje – verbeelding
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Ruth 1: 6-19a (NBV) Lector
Zingen: Lied 787: 1, 2, 3 en 4 (LB) Wijs mij niet af, ik kan
je niet verlaten
Schriftlezing: Ruth 2: 14-23 en 3: 8-13 en 4: 9-17 (NBV)
Zingen: Lied 440: 1, 2, 3 en 4 (LB) Ga, stillen in den
lande, uw koning tegemoet
Verkondiging
Zingen: Lied 340b (LB) Geloofsbelijdenis
De kinderen komen terug
Zingen: 2de couplet van het projectlied
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Nu daagt het in het
oosten
Zegen, gevolgd door: 3x Amen

Bloemengroet en meeleven
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 6 januari vergadert de wijkkerkenraad. Mocht
u zaken hebben die besproken moeten worden, dan
kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.
E: scriba@defontein058.nl
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
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
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.

Kerstkuier zaterdag 21 december
Op dinsdag 10 december komen we in De Fontein weer
bij elkaar met betrekking tot de voorbereidingen van
Kerstkuier, aanvang 19.30 uur. Wil je ook een steentje
bijdragen, kom gerust langs. Voor de kerstkuier zoeken
wij nog acteurs/vertellers. Informatie en opgave bij
Laura Dijkstra of 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 langs de
route. De glazen potjes kunt u de komende weken
inleveren in de kerk. Alvast bedankt.
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Ontdek het religieuze leven van Leeuwarden
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van het
religieuze leven in Leeuwarden en wilt u World Servants
steunen? Schaf dan het boekje Sporen van religieus
leven. Langs plaatsen van stilte en bezinning aan. U kunt
dit boekje voor € 7 aanschaffen na de dienst of bij
Matthijs, Joёlle of Caroline Doelman. De opbrengst
komt geheel ten goede aan World Servants De Fontein.
Noordermannen
Op vrijdag 13 december is er weer een bijeenkomst van
de Noordermannen in locatie Miedema Hout
Uranusweg ( Industrieterrein De Hemrik). Spreker Frans
van Herwijnen. Van 19.30 – 20.00 uur staat de koffie
voor je klaar. Kom ook een langs en maak deze
inspirerende en opbouwende avonden 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. U kunt de kaarten ook
bestellen via onze jongeren van World Servants. In de
voorverkoop betaald u 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.
Taakgroep Evangelisatie

Wereldwijd worden 245 miljoen christenen vervolgd
vanwege hun geloof. Er zijn diverse organisaties die zich
inzetten voor onze vervolgde broeders en zusters.
Open-Doors-medewerkers zetten zich dag in dag uit om
de vervolgde kerk te ondersteunen. SDOK (Stichting de
Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie
die zich inzet voor vervolgde christenen. We werken
vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij
leiden door Gods Woord, de Bijbel. Kerk in Nood steunt
wereldwijd de opvang van Christenen die vervolgd
worden. Vooral in Irak en Syrië is de nood hoog. Ook is
er de Stichting Hulp vervolgde Christenen (HVC).
Bezoek eens de websites voor meer informatie. Blijf
volharden in uw gebed voor onze broeders en zusters
waar ook ter wereld.
Taakgroep Gebed
Gebedsgroepen
10 december: van 9.30- 11.00 uur bij Pytsje Dijkstra,
17 december: van 19.00-20.00 uur bij fam. Brouwe,
Zaterdag 28 december: vanaf 9.30 uur, Bidden Werkt
vanuit Vox Nieuwesteeg
Van harte welkom. Taakgroep Gebed

Kerkdiensten
Zondag 15 december, 9.30 uur, 2e Advent, ds. Hans
Kemperman. De tweede collecte is voor Expect /
Studentenpastoraat.

Bidden voor de vervolgde Christenen

Exposeren voor onze World Servants
Ik kreeg een vraag van Conny (Buis) Beus, Of ik wou exposeren, ja heus!
In de gang van de kerk, bezichtiging van mijn werk.
Deze zomer was ik niet fit, maar schilderen kon ik wel, terwijl je zit.
Klein van formaat, zoals je ziet, misstaat het in de kleine kamer niet.
De opbrengst is voor onze jeugd, voor het goede doel, wij zijn verheugd!
Tet Tromp
Ek tige tank foar ‘t meilibjen dizze simmer.
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