Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 12 januari 2020
Voorganger is ds. Hans Kemperman. Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls. 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 het ZWO-project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
Oefenen: Lied 459 (LB)
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 654 (Opw) De vreugde van U is mijn
kracht (met Impuls)
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 89: 6 (LB) Wij loven, Heer, de macht van uw
verheven hand
Votum en groet
Zingen: Psalm 89: 9 en 11 (LB) Oudtijds hebt Gij, o Heer,
uw hoge plan ontvouwd
Korte inleiding op de eredienst
Zingen: Lied 789 (Opw) Lopen op het water (met Impuls)
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: Help mij om stil te zijn (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 42: 1-9 (NBV)
Zingen: Lied 459: 3, 4, 5 en 6 (LB) Hij is geen schreeuwer in
de straat
Schriftlezing: Psalm 89: 20-28 (NBV)
Zingen: Lied 672 (Opw) Heerser over alle dingen (met
Impuls)
Schriftlezing: Mattheüs 3: 13-17 (NBV)
Zingen: Lied 687: 2 en 3 (LB) Wij delen in het vuur
Verkondiging
Zingen: Lied 785 (Opw) Fundament (met Impuls)
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3 (LB) Laat de woorden die we
hoorden
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.

Bijbelkring ds. Hans Kemperman
De data voor de Bijbelkring zijn: 29 januari, 19 februari,
8 maart, 15 en 29 april. Steeds op de woensdagochtend
van 10.00 uur tot 11.30 uur. Het jaarlijkse gemeente-uitje
is op 27 mei. Zie de berichtgeving elders.
Ds. Hans Kemperman
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
Gemeentebijeenkomsten
De wijkkerkenraad heeft meer voorbereidingstijd nodig
voor de geplande gemeentebijeenkomsten. Het Beleidsplan
en Visiedocument zijn nog niet in alle taakgroepen
besproken. Het is namelijk wel wenselijk de gemeente zo
compleet mogelijk te informeren. Nog even uw geduld.
Schilderijenexpositie voor World Servants
De expositie van de schilderijen van Tet Tromp is
uitgebreid met een aantal schilderstukjes met een
voorjaarsbloemenmotief. Echte aanraders en u weet
het: de opbrengst van de verkoop gaat naar de World
Servants van De Fontein.
Gezellig toch ..., het koffiedrinken op zondagmorgen
Veel gemeenteleden waarderen het, dat er na de
kerkdienst op zondag koffiedrinken is in De Fontein. In
2019 werden er zondags ongeveer 9500 kopjes koffie
en thee geschonken met koek erbij.
De kosten van koffie/thee en koek bedroegen vorig jaar
rond € 2.900,--. De inhoud van de spaarpotjes die op
diverse tafels en bij het uitgiftebuffet staan, was echter
€ 1.500,--, dus lang niet genoeg om de kosten te
dekken.
Het tekort is € 1.400,-- en komt ten laste van de wijkkas.
Wat zou het fijn zijn als de inhoud van de spaarpotjes
dit jaar hoger wordt. Kunnen we ook op uw bijdrage
rekenen?
P.S. Heeft u geen kleingeld? Ook collectebonnen en
papiergeld zijn uiteraard welkom.
De koffieschenk(st)ers
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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. Anoniem een naam
doorgeven kan ook. Deponeer daarvoor een briefje in
de collectezak. De wijkkerkenraad dankt u en jou voor
het meedenken. Gemeente zijn doen we samen.
Vacature kopijverwerker Geandewei
In Geandewei heeft u kunnen lezen dat Caroline
Doelman stopt als kopijverwerker voor Geandewei. Als
wijkgemeente zijn wij Caroline zeer dankbaar dat zij dit
stukje kerkenwerk 18 jaar heeft willen doen. Caroline
stopt per 1 maart. Wanneer iemand stopt is het prettig
als er een opvolger is.
De wijkkerkenraad doet een oproep aan de gemeente
om deze mooie taak van Caroline over te nemen.
Uiteraard mag u namen doorgeven. Dit kunt u doen via
de scriba E: scriba@defontein058.nl.
Mocht u meer willen weten wat een kopijverzamelaar
zoal doet dan kunt u contact opnemen met Caroline:
E: defontein058@geandewei.nl.
Start actie Kerkbalans 2020 op 18 januari in de Grote Kerk
Aan de start van de jaarlijkse actie Kerkbalans willen we dit
jaar extra aandacht schenken. Het is de actie waarin we aan
de leden van de PGL vragen een stevige financiële donatie
te doen teneinde als kerkelijke gemeente present te zijn.
De start van de actie willen we markeren met een moment
in de Grote Kerk op zaterdag 18 januari a.s. De bijeenkomst
begint ’s morgens om 10.00 uur. Ds. Wim Beekman, bekend
van zijn column iedere zaterdag in de Leeuwarder Courant,
is gevraagd een column in de Grote Kerk te houden.

Daarnaast zullen vertegenwoordigers uit de drie
wijkkerkenraden van de PGL aandacht vragen voor
opvallende zaken die in de afzonderlijke wijkgemeenten
spelen. Het Studentenpastoraat ten slotte zal zijn
activiteiten toelichten in de studentenstad Leeuwarden
waaronder de PGL ook aanwezig wil zijn. Tot slot zal een
bijzondere activiteit de opening van de actie Kerkbalans
inluiden. De bijeenkomst biedt ook een kennismaking met
de nieuwe organist van de Grote Kerk: Gerwin Hoekstra.
Voor deze bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd!
College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad

Kerkdiensten
Zondag 19 januari, 9.30 uur, Heilig Avondmaal. Ds.
Alfons van Vliet. Er is tienerdienst. De tweede collecte is
voor PKN / Missionair werk binnenland. Een goed
verhaal. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal
dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal,
voor velen een bron van troost, bemoediging en
inspiratie. Maar ook een boek dat relevant is,
bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander
of de omgang met de natuur. Een goed verhaal brengt
je in beweging. Dat houd je niet voor jezelf maar deel je
met anderen. De Protestantse Kerk biedt hiervoor
ondersteunend materiaal aan.
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Exodus
Nederland. Deze stichting biedt met professionals en
vrijwilligers opvang en begeleiding aan exgedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. De
(ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun
straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen
bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of
een vrijwillig maatje. Exodus biedt verspreid over het
land een begeleid wonen traject in Exodushuizen.
Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen
van (ex-) gedetineerden.
Meer informatie op: www.exodus.nl.

12 januari, 1e zondag na Epifanie, Doop van de Heer, Psalm 89 : 20-28
‘David zal tegen mij zeggen:
“U bent mijn vader,
u bent mijn God, u beschermt mij.”
En ik noem hem mijn zoon,
ik maak hem de machtigste koning op aarde.’
Psalm 89 : 27-28 (BGT)
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