Welkom in de dienst van De Fontein!
(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 15 mei 2022. Themadienst jeugd m.m.v. Impuls
Voorganger: kandidaat Naomi Wiskerke-van Lobenstein uit Kampen. Organist: Guus Wolters.
Ouderling van dienst: Germen van IJs. Diaken van dienst: Hero de Jong. De eerste collecte is voor
diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Diaconaat (Nederland).
Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe!
5e Zondag van Pasen: Psalm 145 : 1-12
‘Laat iedereen vertellen hoe goed u bent,
laat iedereen zingen over uw trouw.’
Psalm 145 : 7 (BGT)

Liturgie
Lied 797 (Opw) Breng ons samen - Impuls
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Intochtslied: Psalm 66: 1, 2, 4 en 5
Juich, aarde, om Gods naam te prijzen - Orgel
Bemoediging en groet
Gezang 255 Ere zij aan God de Vader - Orgel
Verootmoediging en genadeverkondiging
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: Geef Licht, Marcel en Lydia Zimmer
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Samuel 16:1-13 (NBV’21)
Lied 599 (Opw) Kom tot de Vader - Impuls
Verkondiging
o
o

Filmpje: Wie van de drie
Mentimeter

Lied 518 (Opw)
Heer U doorgrondt en kent mij - Impuls
Zingende geloofsbelijdenis Lied 479 (HH)
Heer u bent mijn leven - Impuls
De kinderen komen terug
Gebeden
Collecte
Slotlied 798 (Opw) Houd vol! - Impuls
Zegen
Lied 425 (NLB) Vervuld van uw zegen - Orgel

Algemene berichten
Gebedsteam
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar
voor gesprek en/of gebed: Bram Dekker en Irene de
Vries. Van harte aanbevolen!
Website De Fontein
Houdt u zo goed mogelijk de website
www.defontein058.nl van onze gemeente in de gaten,
voor belangrijke mededelingen, updates,
bemoedigingen, etc.
Collectemogelijkheden
Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om
uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken
naar rekeningnummer NL38 RABO 0146 7466 94 t.n.v.
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en
kerk) of 2 (doelcollecte). Het doel wordt steeds op de
zondagsbrief en in ‘Geandewei’ vermeld. Van harte
aanbevolen!
Taakgroep Diaconie
Startweekend
Christina Dekker en Laura Dijkstra hebben zich gemeld
voor het organiseren van het startweekend. Zij zullen
de komende tijd wel van zich laten horen. Fijn dat
Christina en Laura dit willen doen. Wij wensen hun
succes en zegen bij de voorbereidingen.
Guus Yska, scriba
Kampeerweekend
In het weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni is het
jaarlijkse kampeerweekend van De Fontein dat al voor
de negende keer wordt gehouden. Er is volop ruimte
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voor kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte
welkom. Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust
aan om een dagje door te brengen op het terrein van de
Kleine Wielen. Vrijdagavond staan pannenkoeken op
het menu. Zaterdag is er vanaf 14.00 uur sport en spel,
en aan het eind van de middag de barbecue.
Aanmelden (kampeerders, daggasten) kan tot zondag
10 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Hendrik
Jonker, Jolanda Postma of Peter de Vries. Aanmelden
kan bij Jolanda Postma.
Jongerenontmoeting
Op donderdag 19 mei hopen we rond 18.30 uur weer
bij elkaar te komen in het Jabixhûs. De leeftijd loopt
uiteen van 15 tot 35 jaar. De jongeren hebben na de
maaltijd de keuze om aan te schuiven bij Youth Alpha of
deel te nemen aan een discussie rond een ethisch
onderwerp. Heb je interesse en/of wil je je opgeven
voor de maaltijd, dan kan dat door vóór 18 mei contact
te zoeken met Irene. De leiding:
Hendrik en Dieuwke, Peter en Irene en Dirk Sierd
Oproep
De tuinploeg heeft dringend uitbreiding nodig om de
tuin rond de kerk te onderhouden. Dit speelt met name
in de zomermaanden vanwege de vakantie van de
tuinmannen. U kunt u bij Jaap Visser aanmelden.

Agenda gebedswerk
Dinsdag 17 mei, 9.45 uur: Women to Women, bij
Anneke de Jong;
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in China
China heeft twee soorten kerken: de Drie-Zelfkerk
(geregistreerde kerken die regels van de overheid
moeten volgen) en huiskerken (ongeregistreerde
kerken die als illegaal beschouwd worden). Bid dat
Chinese kerken dicht bij de Here God blijven, ondanks
de beperkingen waar ze mee te maken hebben.
Om te luisteren
Ryan Ellis – All my praise
Een vrolijk en rustig danklied.

Kerkdiensten
Zondag 15 mei, 19.00 uur, Avondgebed in de Grote
Kerk.
Zondag 22 mei, 09.30 uur, pastor Irene de Vries. Er is
tienerdienst.
De tweede collecte is voor PKN – Missionair werk.
Oog voor kinderen in pioniersplekken.
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse
Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de
leefwereld van de bezoekers door het evangelie te
delen op een manier die bij hen past. Zo hebben
kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht
hun eigen plek en is er alle ruimte voor gezelligheid,
leuke activiteiten en goede gesprekken.
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