Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 16 februari 2020
Voorganger is ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Margreet
Mollema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. 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
Zingen vòòr de dienst: Lied 161: 1, 2 en 3 (ELB)
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 119: 1, 7, 66
Votum & Groet
Zingen: Lied 251: 1, 2, 3, 4 en 5 (ELB)
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 274: 1, 2 en 3 als Kyrie en Gloria
Lezen: Deuteronomium 6: 1 – 6 (over de wet Gods)
Zingen: Lied 836: 1
Zingen: Lied 314: 1 en 3 (als gebed om het licht van
Gods Geest)
Zingen: als kinderlied Lied 454: 1, 2 en 3 (ELB)
Woord tot de kinderen …
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Eerste schriftlezing: Psalm 119: 9 - 18 (NBV) door lector
Zingen: Psalm 119: 6
Tweede schriftlezing : Mattheüs 5 : 13 – 19 (NBV) door
lector
Zingen: Lied 838: 1 en 2
Woordverkondiging: “over zout, licht en de wet”
(Mattheüs 5: 13 – 19)
Zingen: Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5
De kinderen komen terug
Gebed, Voorbeden, Stil Gebed, “Onze Vader”
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 869: 1, 3 en 7
Zegen, te beantwoorden met Lied 425

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.
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

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.
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 3
februari:
- De Jaarrekening van de wijkkas 2019 is besproken.
Hiervoor is de penningmeester aangeschoven. Zij licht
de jaarrekening toe. Er is per saldo meer
binnengekomen dan uitgegeven. Binnenkort vindt de
kascontrole plaats.
- Hierna wordt het bezinningsonderwerp behandeld
hoofdstuk 5 uit: ‘Leiderschap met lef’, getiteld
‘Leiding geven is leiding ontvangen’. De kerkenraad zou
de gemeente moeten inspireren en toerusten,
maar gebeurt dat voldoende? Vindt er voldoende
overleg plaats met de gemeente? Is de begeleiding van
nieuwe ambtsdragers voldoende? Genoeg punten om
over door te praten.
- De reacties van de taakgroepen zijn binnen. Alles
wordt nu verzameld. De kerkenraad bespreekt het
beleidsplan in een extra kerkenraadsvergadering op
woensdag 19 februari. Besloten wordt om de
gemeentebijeenkomsten te houden op zondag 1 en 8
maart.
- De taakgroep Pastoraat is nog bezig met de uitwerking
van het Pastoraal Meldpunt.
- De taakgroep Gebed heeft een aantal voornemens
ingediend. De kerkenraad gaat akkoord en geeft
opdracht de voornemens verder uit te werken.
- Binnen de taakgroep Pastoraat zijn de adressen
verdeeld van de 85+’ers, zodat deze bezocht kunnen
worden.
- De taakgroep Vorming & Toerusting is op dit moment
geheel vacant.
- Voor nieuwe ambtsdragers zijn nog geen namen
binnengekomen. Dat is zorgelijk. Ook zorgelijk is de
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snelle daling van het ledental. Binnen 4 jaar is het
ledental afgenomen met 20%.
- Voor het aanstellen van een jongerenwerker is een
advertentie gemaakt.
- Classispredikant Wim Beekman heeft aangegeven
binnenkort een kerkenraadsvergadering te willen
bezoeken. Hij zal hiervoor worden uitgenodigd.
- Er is een nieuwe kopijverwerker voor Geandewei
gevonden, Wiepie Haisma.
- Preekvoorziener Germen van IJs vraagt of het mogelijk
is of er ook gastpredikanten van andere kerken
gevraagd kunnen worden. De kerkorde van de PKN
geeft hierin ruimte. De kerkenraad dient hierover wel
een besluit te nemen. In deze vergadering wordt
hiertoe besloten. Met dien verstande dat de gevraagde
predikant past binnen het profiel van De Fontein.
- Er wordt gevraagd wanneer het startweekend is. Dit
valt in het weekend van 19 en 20 september.
Guus Yska, scriba
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.

Goederen rommelmarkt
Zaterdag 22 februari, tussen 10 en 12 uur, kunt u weer
goederen brengen voor de rommelmarkt van 28 maart,
locatie Groningerstraatweg (inrijden tussen nummers
202 en 204). Herkenbaar aan de pion aan de straat.
Stamppotbuffet
Op 7 maart is er een stamppotbuffet in De Fontein. Deze
wordt georganiseerd door de jongeren van de WS groep.
Het eten wordt geserveerd om 18.00 uur. De kosten zijn
€10,00 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar €5,00.
Drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen. Opgave kan op de
inschrijflijst in de hal.
Gebedsactiviteiten
18 februari, 9.30 uur: gebedskring bij Hanny Wielenga,
22 februari, 10.00 uur: Bidden Werkt, vanuit Vox,
Nieuwesteeg 1.
Bidden voor vervolgde christenen
Bid voor kerkleiders en voorgangers in Colombia, die
ondanks bedreigingen het evangelie delen; dat hun
werk gezegend mag worden! Op de lectuurtafel in de
hal vindt u exemplaren van het nieuwste Open Doorsblad, om mee te nemen. Taakgroep Gebed

Kerkdiensten
Zondag 23 februari, 9.30 uur, ds. Hans Kemperman.
Eerste Lijdenszondag. De tweede collecte is voor Kerk in
Actie / Binnenlands diaconaat.

Taakgroep Vorming & Toerusting
Op dit moment is deze gehele taakgroep vacant. Wat
betekent dit? Dat o.a. het volgende niet gebeurt:
-Werken aan toerusting (geestelijke verdieping) d.m.v.
cursussen (Alpha-cursus, BBS (Bouwstenen bijbelschool),
Micha-cursus, Discipelschap-cursus enz.)
-Thema-avonden organiseren met sprekers over actuele
onderwerpen die ons als christenen bezig houden
-Het toerusten van de kerkenraad (1 keer per 2 jaar een
kerkenraadsdag organiseren)
-Gemeente Groeigroepen opzetten/uitbreiden binnen de
gemeente
-Contacten onderhouden met andere christelijke
gemeentes in Leeuwarden over hun aanbod aan
Vorming en Toerusting en mogelijkheden onderzoeken
wat gezamenlijk kan of elkaar daarin ondersteunen
Het is jammer dat dit momenteel stilligt. Daarom doet
de kerkenraad op u en jou een beroep om eens na te
denken of u en jij het leuk, maar ook belangrijk vindt
om dit (weer) te organiseren. Voor meer informatie kan
je terecht bij voormalig taakgroeplid Germen van IJs.
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