Welkom in de dienst van De Fontein!
Zondag 8 maart 2020. Derde Lijdenszondag
Voorganger is ds. Hans Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van
dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN / Missionair werk
binnenland en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).
We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 396: 1, 2 en 3 (ELB = Hh 702) Grijp toch de
kansen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 36: 2 (NPB) Uw liefde raakt het
hemelblauw
Votum en groet
Zingen: Lied 723: 1 en 2 (LB) Waar God de Heer zijn
schreden zet
Korte inleiding op deze dienst
Zingen/luisteren: Laat je licht maar schijnen (filmpje)
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Mattheüs 5: 13-16 (NBV)
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 en 4 (LB) O grote God die liefde
zijt
Schriftlezing: Efeziërs 5: 7-20 (NBV)
Zingen: Lied 462: 1, 2, 3 en 4 (LvdK = Hh 387) Ontwaak,
gij die slaapt
Verkondiging
Zingen: Lied 184: 1, 2, 3 en 4 (ELB = Hh 346) Ik wandel in
het licht met Jezus
De kinderen komen terug
Paasproject - verbeelding
Zingen: projectlied: Hij klimt met je mee (filmpje)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 415: 1 en 2 (LB) Zegen ons, Algoede
Zegen, gevolgd door
Zingen: Lied 415: 3 (LB) Amen, amen, 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.
Keuzelied
Het keuzelied kan worden opgegeven via
yska@kpnplanet.nl

Paasproject 'Tussen hemel en aarde'
Op deze tweede zondag in de veertig dagen tijd staan we
met de kinderen stil bij 'Laten zien wie je echt bent'.
Jezus legt uit hoe we zout en licht in de wereld kunnen zijn.
Gemeentebijeenkomst
Deze zondag wordt nog een gemeentebijeenkomst
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.
Kerkenraadsvergadering
Maandag 6 april vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u
zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit
doorgeven aan scriba Guus Yska. E: scriba@defontein058.nl
EO-Jongerendag – begeleiders gezocht
Op zaterdag 6 juni vindt in Rotterdam-Ahoy de EOJongerendag plaats. Ook dit jaar willen we daar weer met
een groep tieners naar toe. We zoeken nog een aantal
(minimaal twee) volwassenen die zin hebben om deze dag
met onze tieners mee te gaan.
Voor meer informatie en/of opgave kun je terecht bij
Suzanne Yska of Romana Bremer. Opgeven kan ook via
jeugdenjongeren@defontein058.nl.
Taakgroep Jeugd en Jongeren
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.
Voedselbankactie
De diaconie beveelt de inzamelactie voor de voedselbank
weer van harte aan. De bidstond voor gewas en arbeid van
11 maart 2020 valt samen met onze inzamelperiode. Een
mooi moment om samen te delen. Noteer deze periode in
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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 houdbare producten
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
leeuwarden.voedselbankennederland.nl
Uitnodiging
Op 16 maart hebben we onze voorjaarsbijeenkomst voor
ouderen in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door ds.
Alfons van Vliet en als gast hebben we Jaap Wagenaar uit
Leeuwarden. Hij brengt bekende liedjes ten gehore, waarbij
hij zichzelf op de gitaar begeleidt. Er zijn vast ook wel
nummers die we mee kunnen zingen. Het belooft een
gezellige middag te worden. We beginnen om 14.30 uur en
aan het eind van de middag zal er een collecte worden
gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen
mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact
opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u
het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt
halen. Taakgroep Ouderen
20+ groep
Er is een datum geprikt. Op 18 maart komt deze groep voor
het eerst bij elkaar. De afspraak is om 20 uur in Zuiderburen.
Mocht je nog aan willen sluiten, dan kun je mailen naar Peter
en Irene de Vries
BoysOnly
Komende zaterdag, 14 maart, is er weer een BoysOnly. Het
belooft een middag te worden op hoog niveau! We komen
bij elkaar bij Noardwand, Fiswerderweg 3 in Leeuwarden van
13.45 – 15.45 uur! Graag om 13.45 uur aanwezig zijn bij
Noardwand. Zorg dat je die middag sportieve kleding en
schone sportschoenen bij je hebt! Opgeven kan bij Jan
Meijering.
GirlsOnly
Meiden opgelet! Het is weer bijna tijd voor GirlsOnly. We
hebben de datum gepland op zaterdag 21 maart van 15:3018:30/18:45 in 4-14. We starten gezellig met een high tea

(neem hiervoor iets kleins mee). Daarna gaan we een gezellig
spel spelen en sluiten de middag af met het eten van patat.
Opgeven kan bij Karina. Geef je snel op!
Tienerkamp 2020
Het jaarlijkse tienerkamp van de Fontein vindt dit jaar plaats
op 22 t/m 24 mei in Damwoude. We gaan naar het kamp van
GROW (Royal Mission).
Check grow-tienerweekend.nl voor meer informatie. Het hele
weekend zullen er activiteiten plaatsvinden. Super gave
workshops zoals duiken, autorijles, quad rijden, sport clinics,
vette teamgames, stormbanen en veel meer! Ook zullen er
inspirerende meetings zijn met een band en gave sprekers. Het
is kamperen dus je moet je eigen tent, matje en slaapzak
meenemen. Je kunt alleen in een tent maar ook gezamenlijk
met iemand anders uit de kerk. Geef even aan als je zelf geen
tent hebt! Kosten zijn €15,00. Dit is inclusief vervoer vanaf de
kerk (De Fontein), eten, drinken en 2 overnachtingen. Opgeven
graag zo snel mogelijk bij Peter de Vries. Meer informatie volgt
na opgave.
Gebedsactiviteiten
10 maart, 19.00 uur: gebedskring bij familie Brouwer.
Bidden voor vervolgde christenen
Gebed wordt gevraagd voor Shenouda (22), Ishaq (16) en hun
moeder Houa, die op straat zijn aangevallen door hun
buurman. Shenouda balanceerde 3 dagen lang op het randje
van de dood. Het gezin deed aangifte tegen de aanvaller, maar
de politie werkte niet mee. Dit betreft een situatie in Egypte.
En in Syrië moet Lian (8 jaar) islamitisch onderwijs volgen.
Omdat er weinig christelijke docenten zijn, wordt alleen de
islam onderwezen. Wilt u bidden voor dit meisje en haar
ouders?
Kerkdiensten
Woensdag 11 maart, 19.30 uur, Biddag, ds. J.J. Stegeman. De
ene collecte is voor de Voedselbank Leeuwarden.
Zondag 15 maart, 9.30 uur, 4e Lijdenszondag, Jongerendienst,
ds. Alfons van Vliet m.m.v. Impuls. De tweede collecte is voor
het ZWO-project Rwanda.

8 maart, 2e zondag van de 40 dagen, Psalm 33 :12-22
‘Vol hoop wachten wij op de Heer. Hij helpt ons, hij beschermt ons.
Hij maakt ons gelukkig, bij hem zijn wij veilig.
Heer, laat ons uw liefde zien! Op u vertrouwen wij.’
Psalm 33 : 20-22 (BGT)
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