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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 23 februari 2020. Eerste Lijdenszondag 

Voorganger is ds. Hans Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Diaken 
van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / 
Binnenlands diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
De ambtsdragers komen binnen 
Zingen: Gezang 465: 1, 2, 3, 4 en 5 (LvdK = Hemelhoog 510) 
Van U zijn alle dingen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 84: 1 (LB) Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 84: 2 en 3 (LB) Het heil dat uw altaar omgeeft 
Inleiding op deze dienst 
Zingen: Lied 449: 1, 2, 3, 4 en 5 (LvdK) God enkel licht, wiens 
aangezicht 
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 57: 1-12 (NBV) 
Luisterlied: Lied 18 (Hemelhoog / Psalmen voor nu - 57) Hoe 
sterk U bent (filmpje) 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 1-6, 16-21 (NBV) 
Zingen: Lied 301: 1, 2, 3, 4 en 5 (Zingende gezegend = 
Weerklank 454) 
Mijn hart wacht stil op U, o Heer (melodie Psalm 24) 
Verkondiging 
Zingen: Lied 766: 1 en 3 (LB) Ik zag een nieuwe hemel zich 
verheffen 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 248: 1, 2 en 3 (LB) De dag, door uwe gunst 
ontvangen 
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  
 

Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, enz., graag 
doorgeven aan: Wimmie Timmermans. 
 

Keuzelied 
Het keuzelied kan worden opgegeven via 
yska@kpnplanet.nl 
 
 
 

 
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 
 

A4Y 
Vrijdag 28 februari a.s. is er weer A4Y voor de tieners van 
12 tot 16 jaar. Alfons leidt de avond die om 19.30 uur start 
in 4:14. 
 

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. 
 

"Heel Holland vast ... omdat we geloven in delen" 
Komende woensdag begint de vastentijd. Vasten is een 
beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest 
van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen 
zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs 
doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme 
daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.  

 
Kerk in Actie start een vastenactie om in de 
Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, 
dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van 
Gods liefde voor ons. Doet u ook mee?  Alle informatie 
hierover vindt u op de website van de PKN:   
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-
40dagentijd  
 

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: 
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scriba@defontein058.nl. De wijkkerkenraad dankt u en 
jou voor het meedenken. Gemeente zijn doen we samen. 
 
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.  
 
Vooraankondiging voedselbank-actie 
Graag wil de Diaconie de inzamelactie voor de 
voedselbank weer hartelijk aanbevelen. De bidstond voor 
gewas en arbeid van 11 maart 2020 valt samen met onze 
inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen. 
Dus noteer deze periode in uw agenda: zondag 8 maart 
tot woensdagochtend 18 maart. Op woensdag 18 maart 
wordt alles rond 11.00 uur weer opgehaald door de 
voedselbank. U kunt de houdbare producten meenemen 
en in de ‘Kar van Samen Delen’ deponeren.  
De volgende producten zijn érg welkom: Koffie, Thee, 
Pasta, Rijst, Soep, Pastasaus/mix en houdbare melk.  
Kijk ook eens op 
https://leeuwarden.voedselbankennederland.nl 
 
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 afgeven. De organisatie zorgt voor 
heerlijke soep. Noteer alvast deze datum. 
Saakje van IJs en Margreet Mollema 

 

Huispaaskaarsen 2020 
Er is weer gelegenheid om uw Huispaaskaarsen te bestellen, 
met keuze uit 4 schitterende reliëfs. Vandaag (23 februari) ligt 
er een intekenlijst in de hal. En ook op de zondag 1 maart a.s. 
kunt u bestellen. De bestelling wordt vóór 9 maart a.s. 
doorgegeven aan de fabriek. U ontvangt dan de kaarsen tijdig 
voor Pasen. Contactpersonen:  
Sita Adema – Hanny Wielenga 

 
 
 
 
 

Spaardoosjes 40-dagentijd 
De campagne 40-dagen tijd van Kerk in Actie begint op 
Aswoensdag (ruim 6 weken voor Pasen) met als thema Sta op!. 
We leven naar dit feest toe en mogen hoop bieden aan 
vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan 
kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of 
moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven, 
Sta op! Projecten die gesteund worden ver weg en dichtbij. In 
de Golfstaten: de kracht van Bijbelverhalen; Zuid-Soedan: 
Overleven in een burgeroorlog; Ghana: Nieuwe kansen voor 
straatmeisjes; in India: Onderwijs geeft kansarme kinderen 
toekomst; in Nederland: Als kerk naar de mensen toe; 
Vakanties met aandacht (diaconale vakantieweken) en 
Jongeren het Paasverhaal laten doorleven. Dit kan door sparen 
via de SPAARDOOSJES actie! Doet u ook mee? Uitdelen van de 
doosjes: vandaag 23 februari na de kerkdienst en zondag 1 
maart a.s. Inleveren: Paaszondag 12 april 2020.  
Dirk Lof – Hanny Wielenga ZWO  
 

Bijeenkomst in de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt 
Bent u benieuwd hoe de wijk, waarin De Fontein staat, er 
vroeger uitzag? Er wordt een film over de buurt vertoond, 
afgewisseld met verhalen. Dit evenement is op zaterdag 29 
februari van 14.00 tot 16.00 uur in het buurthuis, Oldegalileën 
129. Voor de kinderen is het ook leuk, zij kunnen broodjes 
bakken. Zien we jullie in het buurthuis? Meer informatie bij 
Josefien Zijlstra of Menno Sijtsma. 
 

Bidden voor vervolgde christenen 
Gebed wordt gevraagd voor projecten die Open Doors in 
Indonesië opzet, o.a. hulp na de aardbevingen.  
En voor Ijanada in Nigeria, die door Boko Haram ontvoerd is, 
tot slaaf gemaakt en uitgehuwelijkt. Ze wist in 2018 te 
ontsnappen, terwijl ze zwanger is van een tweede kindje. 
Ijanada krijgt traumahulp van Open Doors. En er zijn 
honderden andere vrouwen als Ijanada; bid voor genezing van 
trauma’s en voor herstel van vertrouwen. Bid ook dat de kerk 
en de gemeenschap open staan om hulp te bieden en de 
vrouwen met de liefde van Jezus Christus te omarmen.   
 

Kerkdiensten 
Zondag 1 maart, 9.30 uur, 2e Lijdenszondag, ds. Alfons 
van Vliet. Er is tienerdienst. De tweede collecte is voor 
Kerk in Actie / Voorjaarszendingsweek.  
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