Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 2 februari 2020
Voorganger is ds. Hans Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken
van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie /
Werelddiaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst.
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 904: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Beveel gerust uw
wegen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 19: 1 (NPB) De hemel prijst de Heer
Votum en groet
Zingen: Psalm 19: 4 (NPB) Ontzag voor God is rein
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis
Zingen: Psalm 19: 5 (NPB) Bescherm mij, Heer, maak mij
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: De liefde (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 37: 1-11 (NBV)
Zingen: Psalm 37: 1 en 2 (NPB) Wees niet afgunstig op
wie onrecht plegen. Dit lied zingen we op de melodie van
ELB 246 / Hh 445 / Opw 124 Ik bouw op U
Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-12 (NBV)
Zingen: Lied 433: 1, 2 en 3 (Hh = Opw 717) Stil, mijn ziel,
wees stil en wees niet bang
Verkondiging
Zingen: Lied 769 (Opw) Bouw uw Koninkrijk (filmpje)
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 553: 1, 3 en 4 (Hh) Dank U, Heer, voor al
wat leeft. Dit lied zingen we op de melodie van Ps. 150
Zegen, gevolgd door 3x Amen

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. Wimmie verzorgt de
rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’.

Keuzelied
Het keuzelied kan worden opgegeven via
yska@kpnplanet.nl
Kerkenraadsvergadering
Maandag 3 februari vergadert de wijkkerkenraad.
Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden,
dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.
E: scriba@defontein058.nl
Kerk, School en Gezinsdienst
Op zondag 9 februari in De Fontein, aanvang 9.30 uur.
Het thema is:
‘Hart voor elkaar’ m.m.v. de leerlingen van de Prins
Constantijnschool, het Jeugdkorps van Hosanna, de
Fonteinband Impuls en ds. Alfons van Vliet.
Taakgroep Evangelisatie
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.
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: peterirene@zonnet.nl. Zodra er een datum bekend is, wordt
dit op de zondagsbrief gemeld.
Peter en Irene de Vries
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Sirkelslag Young!
Vrijdagavond 7 februari doet de jeugd van A4Y weer
mee met het grootste, spannendste, meest interactieve
spel. Het thema is 'Kom in beweging'.
Goederen voor jongeren WS
Zaterdag 8 februari tussen 10.00 en 12.00 uur is er weer
de mogelijkheid om goederen in te brengen voor de
rommelmarkt die op 28 maart zal worden gehouden. U
kunt de spullen brengen aan de Groningerstraatweg.
Inrijden tussen 202 en 204. Vanaf vandaag kunt u zich
ook opgeven als vrijwilliger voor de rommelmarkt. Ook
opgave voor het bakken van een cake/koek is mogelijk.
Informatie /opgaven kan bij de stand in de hal.
Jongeren van de WS en Gerda Koezema
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 meenemen. De organisatie
zorgt voor heerlijke soep. Noteer alvast deze datum.
Organisatie Saakje van IJs en Margreet Mollema
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
4 februari, 9.30 uur: gebedskring bij familie Tromp,
Pollepaed 4, Snakkerburen
5 februari, 20.00 uur: gebedsavond in Stadsklooster
Jabixhûs, Vijverstraat 2.
8 februari, 10.00 uur: Bidden Werkt, vanuit Vox
Nieuwesteeg 1.
Bidden voor de vervolgde christenen
Bid voor de kwetsbare kerkgangers in Noord-Afrika.
Gemeenteleden staan onder druk. In oktober 2019
werden verschillende kerken in Algerije gesloten. Dit
zorgde voor veel spanning en onrust bij de
gemeenteleden.
Taakgroep Gebed

Kerkdiensten
Zondag 9 februari, 9.30 uur, Schoolkerkdienst, ds.
Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor PKN /
Catechese en Educatie.
Relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die
een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol
om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De
Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met
een relevant, onderscheidend en modern
trainingsaanbod.

2 februari, 4e zondag na Epifanie, Psalm 37 : 1-11
‘Laat je leiden door de Heer. Vertrouw op hem, hij zal je helpen.
Hij zal je alles geven waar je recht op hebt. Je zult stralen als het licht in de ochtend,
als de zon in de middag.’
Psalm 37 : 5-6 (BGT)
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