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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 9 februari 2020. Kerk, School- en Gezinsdienst 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Muzikale begeleiding door Impuls m.m.v. Jeugdkorps van Hosanna en de 
leerlingen van de Pr. Constantijnschool. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Margriet 
Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Catechese en Educatie.  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Vóór de dienst: “welkom, welkom, allemaal” (filmpje), 
Jeugdorkest speelt      
Welkom  
Aanvangslied: Psalm 150: 1 en 2  
Bemoediging en  begroeting 
‘je mag er zijn...’ 
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen’ (in canon)  
Gebed 
Zingen: ‘God kent jou’       
Bijbelverhaal… 
Zingen: ‘Een rugzak voor elk kind’ 
Spiegelverhaal  
Zingen: ‘Je bent bijzonder, o ja’  
Overdenking (eerst nog: ‘wie ben ik in dat verhaal?) 
Zingen: ‘Als je veel liefde hebt voor elkaar…’          
Gedichtje  
Jeugdorkest       
Gebeden   
‘hart voor elkaar’, heel praktisch! 
Collecte (ondertussen: ‘Wie wil er ruilen met Miguel’  en 
‘Ben je groot of klein’) 
Zingen: Lied 378 (Opw.)  
‘De Here zegent jou’ 
Zegen 
 

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.  
 
Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de 
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven 
aan: Wimmie Timmermans. 
 
Keuzelied 
Het keuzelied kan worden opgegeven via 
yska@kpnplanet.nl 
 
 

Samen de Bijbel lezen 
Komende dinsdagmorgen, van 10.00 tot 11.30 uur, is 
iedereen weer van harte welkom om samen met elkaar 
te praten over een klein gedeelte uit de Bijbel, ditmaal 
Paulus' brief aan de Filippenzen. Leest u deze kleine 
brief dan eerst thuis?  
We hopen weer op een bemoedigende ochtend ! 
Ds. Alfons van Vliet 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 2 maart vergadert de wijkkerkenraad. Mocht 
u zaken hebben die besproken moeten worden, dan 
kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.  
E: scriba@defontein058.nl 
 
Martin Brand 
Vanavond om 19.00 uur is er een themadienst in De 
Fontein met Martin Brand uit Zwolle. Thema: ‘… Hoe 
dan? Tussen droom en daad.’ Nodig vrienden, familie, 
buren uit voor deze bijzondere dienst. 
 
Jongeren 20+ opgelet! 
We willen een start maken met het opzetten van een 
20+ groep. De leeftijd loopt tot 30 jaar.  
Het plan is om in februari een eerste oriënterende 
avond te houden met elkaar.  
Heb je interesse, meld je dan alvast via mail. Zodra er 
een datum bekend is, wordt dit op de zondagsbrief 
gemeld. 
Peter en Irene de Vries 
 
Gemeentebijeenkomsten 
Op zondag 1 maart en zondag 8 maart worden 
gemeentebijeenkomsten gehouden na de 
ochtenddienst. U en jij worden bijgepraat over enkele 
zaken. Waaronder: de stand van zaken met betrekking 
tot de huidige en komende vacatures, het beleidsplan 
en wat ons als gemeente nog meer bezighoudt. 
Iedereen wordt bij deze uitgenodigd om dan aanwezig 
te zijn. 
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Vacatures 
Aan u en jou wordt gevraagd namen door te geven van 
gemeenteleden die gevraagd kunnen worden voor 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken of een 
andere taak in een van de taakgroepen. Door een goede 
bezetting van de wijkkerkenraad en de taakgroepen is 
de continuïteit van de wijkgemeente gewaarborgd. Uw 
en jouw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld. De 
namen kunnen worden doorgegeven aan de scriba  
E: scriba@defontein058.nl. De wijkkerkenraad dankt u 
en jou voor het meedenken. Gemeente zijn doen we 
samen. 
 
Stampot buffet 
Zaterdag 7 maart is het weer zover: het stamppot 
buffet! Er worden deze dag weer verschillende 
stamppotten gemaakt. Informatie over opgave volgt 
nog. Maar noteer alvast deze datum!!  
De jongeren van World Servants 
 

Lunch 
Op zondag 1 maart is er weer een gezamenlijke lunch in 
De Fontein. Op deze zondag kunt u voor de dienst uw 
meegebrachte lekkernijen afgeven. De organisatie zorgt 
voor heerlijke soep. Noteer alvast deze datum. 
Organisatie Saakje van IJs en Margreet Mollema 
 
Expositie “Landschap te kijk” 
Connie Buijs vroeg mij laatst: Wil je exposeren en zo ja: 
welk thema wordt het dan? Na deze vraag heb ik vlot 
toegezegd en samen hebben we het thema vastgelegd. 
Even de gang van de kerk inlopen, u kunt sommige 
werken ook voor ons goede doel kopen: opbrengst voor 
onze ‘bouwkanjers’ de World Servants. 
Voor meer info: zie ook de tekst op de website: 
www.defontein058.nl 

Op vrijdagmorgen 14 februari om 10.30 uur wordt de 
expositie geopend. Welkom! 
Hanny Wielenga 
 
Noordermannen 
Op vrijdag 14 februari is er weer een avond van de 
Noordermannen. Spreker op deze avond is Gerrit 
Lolkema. Van 19.30 – 20.00 uur staat de koffie voor je 
klaar. Tot half tien ‘s avonds wordt de avond ingevuld 
met o.a. een spreker. Wat er verder gaat gebeuren is 
nog een verrassing! Daarna wordt in een ongedwongen 
sfeer met elkaar doorgepraat onder het genot van een 
drankje en een hapje. 
Gasten: als je nog geen Noorderman bent, maar ons wel 
een keer zou willen bezoeken, dan nodigen we je uit om 
kosteloos een karakteravond mee te maken! Locatie: 
Miedema Hout Uranusweg 3 Leeuwarden, 
(Industrieterrein De Hemrik). 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
 
Gebedsactiviteiten: 
11 februari, 20.00 uur: gebedskring bij familie Brouwer,  
 

Kerkdiensten 
Zondag 16 februari, 9.30 uur, ds. P.R. Beintema uit 
Leeuwarden. Er is tienerdienst. De tweede collecte is 
voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat.  
Kameroen – samen werken aan een stabiele toekomst. 
De noordelijke provincies van Kameroen kennen een 
grillig klimaat. Door lange periodes van extreme 
droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio 
veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende 
landen. Lokale kerken ondersteunen boeren om via 
duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. 
Daarnaast krijgen boeren training over veeteelt en 
waterbeheer. Ook wordt noodhulp geboden aan 
vluchtelingen in de regio. 

 
 

 
 
 
 
 

9 februari, 5e zondag na Epifanie, Psalm 112 
‘Halleluja! 

Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer en willen leven volgens zijn wetten. 
Hun kinderen hebben veel invloed, de Heer maakt hen gelukkig. 

Psalm 112 : 1-2 (BGT)  
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