Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 19 januari 2020. Heilig Avondmaal
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Alle diakenen
hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Missionair werk binnenland, de
Avondmaalscollecte is voor Stichting Exodus Nederland 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 343 (ELB) en Lied 737 (Opw met
filmpje)
Welkom en mededelingen
In stilte bereiden we ons voor op de dienst
Zingen: Ps. 149: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 121: 4 (“ons” i.p.v. “u”)
Gebed van verootmoediging en toewijding
Lied met/voor de kinderen: help mij om stil te zijn
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Joh 3: 16-17 en 1 Joh. 4: 9-19
Verkondiging
Meditatieve muziek “wacht op de Heer”
We zijn enkele minuten stil om onze gedachten met God te
delen
Zingen: Lied 371: 1, 2 en 4 (ELB)
Kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Viering van de Maaltijd van de Heer
We belijden staande ons geloof: Lied 275: 1, 3 en 4 (ELB)
Formulier: “avondmaal vieren”
Zingen: Lied 385 (“De tafel van Samen”)
Gemeenschap van brood en wijn
Lied na de maaltijd: Lied 183: 1 en 4 (ELB)
Inzameling van de gaven
Zingen: Gez. 436: 1, 5 en 7 (LvdK)
Zegen
Algemene berichten
Koffiedrinken
Woensdag van 9.30 tot 11.00 uur koffiedrinken. Van harte
welkom in De Fontein.
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
A4Y vrijdag 24 januari
Inmiddels is vrijdagavond de vijfde keer dit seizoen gepland
voor A4Y. We verwelkomen steeds zo'n 6 tot 8 tieners tussen
12 en 16 jaar. Mocht je ook eens willen kijken, wees welkom
om 19.30 uur in 4:14! Voor meer info kun je terecht bij Peter
de Vries.

Doe mee met Sirkelslag Young!
Het grootste, spannendste, meest interactieve spel tussen
jongerengroepen uit heel Nederland.
Tieners van 12 tot 16 jaar kunnen meedoen. Datum:
vrijdagavond 7 februari. Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur. Thema:
Kom in beweging. Locatie: 4.14 bij de Fontein. Opgave vóór
31-01.
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 of
persoonlijk na de dienst. Zodra er een datum bekend is,
wordt dit op de zondagsbrief gemeld.
Peter en Irene de Vries
Rommelmarkt WS
Op 28 maart houden we weer een grote rommelmarkt. Heeft
u spullen voor de rommelmarkt bewaar de ze dan voor
ons. Kunt /wilt u ze niet zo lang niet wachten? We hebben
een opslagruimte tot onze beschikking aan de
Groningerstraatweg 208. Inrijden tussen de nummers 202 en
204. Hier kunt u zaterdag 25 januari tussen 10.00 en 12.00 uw
spullen kwijt. Grote meubelen kunnen niet worden
ingenomen. Heeft u vragen dan horen we het graag.
De jongeren van de WS groep en Gerda Koezema
Taakgroep gebed
Vanaf komende zondag is er ook in Leeuwarden weer volop
medewerking aan de “Week van Gebed” van 19 t/m 26
januari met als thema ‘Buitengewoon’. Elke avond van 20.0021.00 uur, ontmoeten christenen elkaar, steeds in een andere
kerk. Komt u ook mee bidden, één of meerdere avonden ?
Zondagavond 19 jan: Uitzichtgemeente (Archipelweg 222);
Maandagavond 20 jan: Opstandingskerk (Achter de Hoven
272); Dinsdagavond 21 jan: City Life Church Salvator
(Archipelweg 133); Woensdagavond 22 jan: Elim (Huizum
Dorp 73, gebouw 100m vanaf PKN gemeente);
Donderdagavond 23 jan: De Morgenster (Vrijheidsplein 1);
Vrijdagavond 24 jan: Stadskerk de Wijngaard (J.P.
Troelstraweg 147a); Zaterdagavond 25 jan: De Fontein
(Goudenregenstraat 77); Zondagavond 26 jan: Stadsklooster
Jabixhûs (Vijverstraat 2). Lees meer op www.gebed058.nl
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
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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
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
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 januari:
- Nog niet alle reacties zijn binnen op het beleidsplan. Niet
alle taakgroepen hebben vergaderd. Dat betekent dat de

gemeentebijeenkomsten met een maand worden
opgeschoven.
- Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. het
achterstallig onderhoud en geconstateerde gebreken. De
Taakgroep F&B is hiervan op de hoogte en is in gesprek met
diverse partijen.
- Caroline Doelman stopt na 18 jaar op 1 maart als
kopijverwerker van Geandewei. Er moet een opvolger
gevonden worden.
- De AK heeft besloten dat er vanaf 2020 ook ambtsdragers
dienst moeten doen uit andere wijken tijdens de
Cantatediensten in de Grote Kerk. De wijkkerkenraad is het
hier niet mee eens en zal bezwaar maken.
- Musicus Henk Visser stopt als dirigent van Fontana Musica.
De kerkenraad vindt dit spijtig, maar heeft begrip voor zijn
besluit.
- Alfons van Vliet heeft een oproep van de Christen Unie
doorgestuurd om op te komen tegen de verruiming van de
winkeltijden in de gemeente Leeuwarden. Besloten wordt dat
namens de kerkenraad een brief zal worden gestuurd om
bezwaar te maken tegen deze verruiming.
Guus Yska, scriba
Gebedsactiviteiten
Maandag 20 januari, 9.30 uur: Women to Women, bij Saakje
van IJs.
Dinsdag 21 januari, 9.30 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra.
Zaterdag 25 januari, 10.00 uur: Bidden Werkt, vanuit Vox,
Nieuwesteeg 1.
Zaterdag 25 januari, 20.00 uur: Gebedsuur in De Fontein in
het kader van de Week van Gebed.
Kerkdiensten
Zondag 26 januari, 9.30 uur, Shoah-herdenking, ds. Hans
Kemperman. De tweede collecte is voor JOP/Jeugdwerk PKN.
Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen.
Sirkelslag is een online spel van JOP waarbij kinderclubs en
jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel
Nederland spelen. Kinderen voeren als groep uitdagende
opdrachten uit. Het spel is een mooie manier om
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin
altijd een Bijbelverhaal centraal staat. Sirkelslag draagt
bovendien bij aan teambuilding en versterkt het onderlinge
vertrouwen in een groep.

19 januari, 2e zondag na Epifanie, Psalm 96
‘Zing een nieuw lied voor de Heer! Heel de aarde moet voor hem zingen.
Zing voor de Heer en dank hem. Vertel aan alle volken, elke dag:
“De Heer bevrijdt ons. Hij is machtig, hij doet wonderen”’
Psalm 96: 1-3 (BGT)
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