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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 29 december 2019 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken 
van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor INLIA t.b.v. 
asielzoekers 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 31 (ELB) met extra 
coupletten (orgel) en  meezingen met filmpje YouTube                            
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Aanvangslied: Ps. 118: 1, 9 en 10 (1 en 9 in wisselzang) 
Bemoediging en begroeting 
Zingen: Ps. 68: 10 (Oude Berijming) 
Gebed 
Leefregels: Mattheüs 5: 14-16 
Zingen: Lied 454: 1 en 2 (ELB) 
Gebed om het licht van Gods Geest  
Lied met/voor kinderen: “help mij om stil te zijn” 
(filmpje) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Exodus 33: 1 en 7-11 en Ex. 40: 1-3 / 18-21 
/ 33-35  
Zingen: Lied 364: 1, 2, 4 en 5 
Schriftlezing: Hand 2: 46a en 1 Kor. 14: 26 
Verkondiging “het heilige gebeurt…” 
Zingen: Lied 715 (Opw.)  “wat hou ik van Uw huis” 
(filmpje)  
Enkele minuten stilte… 
Zingen: Lied 623 (Opw, filmpje)   
De kinderen komen terug  
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van onze gaven 
Slotlied:  Lied 382: 1 en 3 (ELB) 
Zegen 
Aansluitend op de zegen: Lied 815 (Opw. filmpje)  
 

Bloemengroet 
Elke zondag gaan de bloemen uit de kerk als groet van de 
Fonteingemeente ter bemoediging naar een gemeentelid. 
In één van de afgelopen kerkenraadsvergaderingen is 
besloten om ook mensen in de wijk, die een extra 
bemoediging nodig hebben, eens te verrassen met een bos 
bloemen uit de Fonteingemeente. 
 

Algemene berichten 
 

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 
 

Oproep: help mee in het Aanloophuis! 
De diaconie wil uw aandacht vragen voor een oproep 
van het Aanloophuis aan de Bagijnestraat 36. Het 
Aanloophuis heeft heel hard vrijwilligers nodig. Op een 
gemiddelde zondag komen er 40 tot 60 bezoekers. Jong 
en oud, dakloos of eenzaam, ziek of verdrietig. Op deze 
plek kunnen ze zich welkom weten, ongeacht hun 
achtergrond, situatie of uiterlijk. Kun je een dagdeel in 
de 3 weken vrij maken, ben je 20 jaar of ouder, wil je 
mensen leren kennen die op een ander manier in het 
leven staan en sta je zelf stevig in je schoenen? Dan 
hebben zij jou hard nodig om het Aanloophuis open te 
houden! Meer informatie: aanloophuisleeuwarden.nl 
en via info@aanloophuisleeuwarden.nl. U kunt contact 
opnemen met Titia de Boer, coördinator Aanloophuis, 
op 058-2127237/06-82296393 
en coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl 
 

Rommelmarkt World Servants 
Op 28 maart 2020 is er weer een rommelmarkt. De 
gehele opbrengst is voor de jongeren van de World 
Servants groep. De voorbereidingen zijn al in volle gang! 
Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Bewaar deze 
voor ons. We hebben ook een opslag aan de 
Groningerstraatweg 208,  
(oprijden tussen nummer 202 en 204). Grote meubels, 
computers en bedden kunnen niet worden ingenomen.  
Vanaf  zaterdag 11 januari is het mogelijk om daar 
uitsluitend op zaterdag morgen tussen 10 en 12 uur 
spullen te brengen.  
Heeft u spullen die op marktplaats verkocht mogen 
worden, dan horen we dat ook graag. Heeft u de 
expositie in de hal al eens gekeken? Van harte 
aanbevolen. De opbrengst van deze schilderijen is voor 
de WS groep! 
Gerda Koezema en de jongeren van de World Servants 
 

Samen de Bijbel lezen 
De eerstvolgende keer van deze open 
Bijbelgespreksgroep is op DV 14 januari. Iedereen is van 
harte welkom. Leest u dan thuis Ezra 7 t/m 10? 
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Kerstkuier 
De wijkkerkenraad wil de kerstkuiercommissie 
bedanken voor het organiseren van de kerstkuier. Er is 
weer veel werk verzet. Vele deelnemers in de wijk zijn 
(weer) in aanraking gekomen met het wonderlijk 
kerstverhaal uit de Bijbel. Ook hierin zijn wij een 
gemeente die Jezus willen volgen en mensen willen 
dienen. 
 

Kerstkuier 2 
Bijna 200 bezoekers kwamen op de uitnodiging af, 
jongeren en ouderen. Negen prachtige locaties in de 
wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt werden bezet door 
‘acteurs’ en vertellers die het kerstverhaal beeldend tot 
leven brachten. Na enkele weken van voorbereiding en 
de inzet van ruim 35 gemeenteleden en anderen, 
konden we dit mooie evangeliserende gebeuren weer 
met elkaar organiseren en kerk zijn in de wijk. 
Dank ook aan De Groene Apotheek, Bewoners Fr. 
Hollanderplantsoen, St. Jozef, Stadswerf Leeuwarden, 
Sam Sam, Bakkerij van de Brug en Cees Flowershop 
voor het beschikbaar stellen van hun locatie. 
Het was top! Allemaal heel hartelijke bedankt voor dit 
stukje gemeente zijn, namens 
Anke Hoekstra, Christina Dekker, Laura Dijkstra en 
Germen L. van IJs 
 

Dag van gebed 1-2 januari 
Om een goede start te maken met 2020 is er een 
prachtig initiatief om met christenen uit diverse kerken 
en gemeenten in onze stad het jaar in Leeuwarden met 
een dag van gebed en aanbidding te beginnen!  
Deze dag vindt plaats in Stadsklooster Jabikshûs, 
Vijverstraat 2. Ze begint op 1 januari om 15.00 uur en 
eindigt 24 uur later op 2 januari om 15.00 uur. 
De start is een gezamenlijk moment, en ook het 
reguliere “stadsgebed” (van 20.00 tot 21.30 uur) valt 
binnen deze dag. De andere 22 uur is een soort 
“estafette-gebed”, waarbij je alleen of samen met 
anderen een uur kunt vullen. Je kunt je daarvoor 
opgeven op de facebookpagina van Stadsklooster 

Jabikshûs; 
(www.facebook.com/events/624325851674786, 
doorscrollen tot je bij "details" komt).  
Bidden, zingen, creatief met gebed bezig zijn, en 
tussendoor kun je eten en drinken in de eetzaal van het 
Stadsklooster. In de gastenruimte zijn bedden 
beschikbaar voor degenen die ‘s nachts een gedeelte 
willen bidden. Voor verdere informatie: ga naar 
gebed058.nl of bel/app/mail met ds. Alfons van Vliet! 
Taakgroep Gebed 
 

Gevonden 
Na de kerstkuier werd er een SanDisk simkaart 
gevonden, waarschijnlijk van een mobiele telefoon. 
Ben je deze inderdaad kwijt, meld je dan even bij 
Germen L. van IJs. 
 

Gemeentereis 
Het lag in de bedoeling om in 2020 een gemeentereis 
naar Hongarije te organiseren. Wij hebben echter 
besloten om dat niet in 2020 te doen. Mogelijk dat we 
later weer de draad oppakken. Dat hoort u dan van ons. 
Germen en Saakje van IJs 
 

Gebedsgroepen  
7 januari: vanaf 9.30 uur bij Hanny Wielenga,  
7 januari: vanaf 19.00 uur bij familie Brouwer,  
Week van gebed van 19 t/m 26 januari.  
Van harte welkom.  
Taakgroep Gebed 
 

Kerkdiensten 
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond, 19.30 uur, ds. 
Hans Kemperman. De ene collecte is de 
eindejaarscollecte voor Kerkenwerk in de Protestantse 
Gemeente Leeuwarden.  
Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag, 10.30 uur, 
ds. Alfons van Vliet. De ene collecte is een extra collecte 
voor de diaconie. 
Zondag 5 januari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet, 
tienerdienst. De tweede collecte is voor de wijkkas. 

 

29 december, zondag na kerst, Psalm 147 
‘Inwoners van Jeruzalem, zing voor de Heer! Inwoners van Sion, breng eer aan je God! 

Want hij maakt jullie stad veilig en sterk, hij maakt jullie gelukkig. 
Hij zorgt voor vrede in de stad, en genoeg te eten voor iedereen.’ 

Psalm 147 : 12-14 (BGT)  

https://www.facebook.com/events/624325851674786

