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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 15 december 2019. Derde Advent. Jongerendienst 

Voorganger is ds. Hans Kemperman. Impuls verzorgt de muzikale begeleiding. Ouderling van dienst is Aafke 
Boomsma. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is 
voor Expect / Studentenpastoraat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Vooraf zingen door Impuls 
De ambtsdragers komen binnen,  
met vertegenwoordiging van enkele jongeren  
Zingen: Lied 797 (Opw.) Breng ons samen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
3de Adventskaars + gedichtje 
Via de beamer inleiding op het thema: Social Media 
(filmpje 1) 
Zingen: Lied 479 (Hemelhoog) Heer, U bent mijn leven 
Votum en groet (variatie hierop!) 
Toelichting thema 
Gebed 
Adventsproject: Volg de ster! 
Tekst – filmpje – verbeelding 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Psalm 139: 1-6 en 23-24 (BGT) 
Zingen: Lied 518 (Opw.) Heer, U doorgrondt en kent mij 
Via de beamer: Are you living an insta lie (filmpje 2) 
Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1-13 (BGT) 
Zingen: Lied 801 (Opw.) Het leven in mij 
Overdenking 
Zingen: Lied 807 (Opw.) God van licht 
Trijntje Oosterhuis: Ken je mij (filmpje) 
De kinderen komen terug 
Zingen: 3de couplet van het projectlied 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en: 
Zingen: Lied 436 (Opw.) Onze Vader 
Inzameling van de gaven  
Zingen: Lied 832 (Opw.) Jezus, Overwinnaar 
Zegen, gevolgd door: May you have  
 

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.  
 

Volg de Ster! 
Vandaag staat David centraal: God belooft aan David 
dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël 
zal heersen (2 Samuel 7:8-11, 17-19). 
 
 

 
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 
 

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van  
2 december: 
- Het bezinningsmoment gaat over hoofdstuk 3 ‘Werk 
samen als team’ uit ‘Leiderschap met lef’. Aan de hand 
van 1 Johannes 1 : 1-7 wordt de vraag besproken in 
hoeverre de kerkenraad zich als team ziet en welke 
meerwaarde dat heeft.  
- Het concept beleidsplan wordt besproken. Er worden 
diverse kanttekeningen geplaatst. Vanwege de korte 
voorbereidingstijd wordt het plan verder besproken in 
de vergadering van januari. Na deze vergadering 
worden er twee gemeentebijeenkomsten gehouden in 
januari en februari 2020.  
- De werkverslagen van beide predikanten zijn 
afzonderlijk met hen besproken door elk twee 
kerkenraadsleden. Hiervan wordt verslag gedaan.  
- Aan een ieder wordt gevraagd namen door te geven 
aan de scriba vanwege de huidige en aanstaande 
vacatures. Ook de gemeente wordt gevraagd namen 
door te geven.  
- Er wordt aandacht gevraagd voor investeringen en 
achterstallig onderhoud van het kerkgebouw De 
Fontein. Met de taakgroep Financiën & Beheer zal het 
een en ander worden doorgenomen en besproken.  
- Voor de nieuw aan te stellen jongerenwerker is een 
profiel vastgesteld. Diverse partijen zijn hierbij 
betrokken om na te gaan of er geïnteresseerden zijn.  
De reacties worden afgewacht.  
- Van de meeste taakgroepen is een profielschets 
ontvangen. Dit wordt gebruikt ter verduidelijking wat 
een taakgroep zoal doet. Dit geeft ook meer 
duidelijkheid naar gemeenteleden.  
- Er worden weer oliebollen geregeld voor na de dienst 
op nieuwjaarsdag. 
- Binnenkort volgen er exposities van Connie Buijs en 
Tet Tromp in De Fontein.  
Guus Yska, scriba 
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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. Vraag om adressen bij de WS-groep of 
mail Joëlle. 
 

Beste mensen van de Fontein 
Op zondag 22 december willen we heel graag, dat jullie 
ons gaan helpen. Allemaal samen om zieke, oudere en 
eenzame mensen te verrassen met een bloemrijke 
kerstgroet. De planten staan na afloop van de dienst 
klaar, de enveloppen met adressen kunnen dan ook 
tegelijkertijd meegenomen worden. Jullie  bezorging zal 
voor blijde gezichten en fijne gesprekken zorgen. Samen 
delen is pas fijn. Bedankt: namens de Diaconie  
 

Kerstkuier zaterdag 21 december 
U komt toch ook en ga met ons op zoek naar de Ster. 
Een wandeling door de wijk Oldegalileën / 
Bloemenbuurt in kerstsfeer, waarbij op verschillende 
locaties het kerstverhaal wordt uitgebeeld. Glühwein en 
chocolademelk zal niet ontbreken en voor de kinderen 
is er limonade en heerlijke versnaperingen. De start is 
vanaf 18.00 uur vanuit De Fontein waar de groepen om 
de tien minuten aan de wandeling kunnen beginnen. De 
Kerstkuier is geschikt voor jong en oud. Neem familie, 
vrienden of uw buren mee! Van harte welkom! 
 

Cupcakes maken 
Wij zoeken nog enkele gemeenteleden die cupcakes 
willen maken voor de kerstkuier. Wilt u  meehelpen, 
spreekt Anke Hoekstra even aan na de dienst, of bel of 
app haar. 
 

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 betaalt 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  
 

Bidden voor de vervolgde Christenen  
Centraal-Azië: De jonge Ludmilla is tot geloof gekomen 
nadat ze een kinderbijbel had gekregen. ”Ik houd van de 
Here Jezus. Ik ben niet bang meer,” vertelt ze. Maar 
haar ouders zijn niet blij dat hun dochter christen is. Bid 
dat de Here God Ludmilla beschermt en haar ouders 
verandert. Sinds Anastasia, een pastor in Centraal-Azië, 
met pensioen is gegaan, houdt de geheime dienst haar 
niet meer in de gaten. ”Je bent nu met pensioen en dus 
niet meer schadelijk voor de maatschappij,” vertelden 
ze haar. “In Gods Koninkrijk ga ik niet met pensioen. 
Sterker nog, ik ga op volle kracht de huiskerken in mijn 
land dienen” reageert Anastasia op het nieuws. 
Christenen in Centraal-Azië lopen kans om beboet te 
worden om activiteiten, zoals Bijbelstudies en 
kerkdiensten bijwonen. Deze boetes zijn vaak erg hoog. 
Bid om Gods bescherming voor de samenkomsten. 
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen  
17 december: van 15.30-16.30 uur bij familie Brouwer 
7 januari: vanaf 9.30 uur bij Hanny Wielenga  
Zaterdag 28 december: Bidden Werkt vanuit Vox 
Nieuwesteeg 9.30 uur 
Van harte welkom. Taakgroep Gebed 
 

Kerkdiensten 
Zondag 22 december, 9.30 uur, 4e Advent, ds. Alfons 
van Vliet. De tweede collecte is voor hert ZWO-project 
Rwanda. 

 
15 december, 3e zondag van Advent, Psalm 139 

‘God, ik wil dat u alles van mij weet, ik wil dat u weet wie ik ben. 
Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. 

Kijk of ik leef zoals u dat wilt, en leid me op de weg die u wijst.’ 
Psalm 139 : 23-24 (BGT)  

http://www.eventsforchrist.nl/

