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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.  
 
Paasproject 'Tussen hemel en aarde' 
Op deze derde zondag in de veertig dagen tijd horen de 
kinderen dat je goed moet zijn voor iedereen. Jezus zegt 
dat 'houden van de mensen om je heen' betekent dat je 
niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je 
vijanden. 
 
20+ groep 
Op 18 maart a.s. 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 
 
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 
 
Startweekend 2020 
In het weekend van 19 en 20 september wordt het 
startweekend gehouden. Thema: ‘Het goede leven’, 
Bloeien in Gods licht.  
Op dit moment is er nog niemand voor de organisatie. 
Heb je belangstelling en goede ideeën? Neem contact 
op met iemand van de kerkenraad.  
Algemeen mailadres: scriba@defontein058.nl. 
 
Diaconie en het coronavirus 
Hoewel de PKN stelt dat volgens het RIVM het 
doorgeven van de collectezakken geen risico vormt, 
omdat de kans klein is dat het virus zich verspreidt via 
voorwerpen, hebben wij als diaconie gemeend  het 
zekere voor het onzekere te moeten nemen. De 
collectes worden na de zegen bij de twee uitgangen van 
de kerkzaal gehouden, waar een collectant staat met 1 
of 2 collectezakken al naar gelang het aantal collectes. 
 
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. 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 2 
maart: 
- Hoofdstuk 6 uit ‘Leiderschap met lef’, getiteld 
‘Waardeer verschillen’ wordt behandeld. We staan stil 
bij de manier waarop je als gemeente om zou moeten 
gaan met verschillende opvattingen. In ieder geval 
moeten onderwerpen bespreekbaar zijn.  Men moet 
zich ook vrij voelen zaken bij de kerkenraad neer te 
leggen. Als er dingen zijn, is het goed om het gesprek 
aan te gaan. Het is van belang om te weten wat er in de 
gemeente leeft. 
- Het rooster van aftreden wordt geactualiseerd. Vier 
ambtsdragers verlengen hun termijn met twee jaar. Vijf 
ambtsdragers treden per september af. Op dit moment 
zijn er nog geen nieuwe ambtsdragers.  
- Zondag 1 maart is de eerste gemeentebijeenkomst 
gehouden. Zondag 8 maart volgt de tweede. Alle vragen 
vanuit deze twee bijeenkomsten worden behandeld in 
de april-vergadering. 
- Er is een kascontrole gedaan bij de penningmeester. 
De vergadering besluit decharge te verlenen. 
- Het officiële ontruimingsplan moet worden geüpdatet. 
- Er kwam een vraag over onze betrokkenheid bij de 
krant ‘Geloven in Leeuwarden’. Deze is minimaal. Deze 
krant wordt binnenkort losgekoppeld van de PGL. 
Besloten wordt om met deze deelname te stoppen. 
- Vanuit de PKN is bericht over het corona-virus. Aan de 
hand hiervan heeft de taakgroep Diaconie bekertjes 
besteld voor de Avondmaalsvieringen. 
- Henk Bijma en Gerrit Jan Wolters zijn vanaf heden de 
officiële preeklezers binnen De Fontein. 
- Er wordt een bestuurslid gevraagd voor Geandewei. 
Het zou mooi zijn als iemand vanuit De Fontein dat wil 
oppakken.  
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Er is daarnaast een vacature bij de Raad van Kerken 
door het vertrek van Addie Stoker. Bij voorkeur zou ook 
hier een afgevaardigde vanuit De Fontein voor moeten 
worden gezocht. Guus Yska, scriba 
 
Voedselbankactie 
De diaconie beveelt de inzamelactie voor de 
voedselbank weer van harte aan en loopt tot 
woensdagochtend 18 maart. 
Op woensdag 18 maart wordt alles rond 11.00 uur weer 
opgehaald door de voedselbank. De volgende producten 
zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, 
pastasaus/mix en houdbare melk.  
 
GirlsOnly 
Meiden opgelet! Het is weer bijna tijd voor GirlsOnly. We 
hebben de datum gepland op zaterdag 21 maart van 
15:30-18:30/18:45 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:  
 
Gebedsactiviteiten 
16 maart, 9.30 uur: Women to Women bij Saakje van 
IJs. 
17 maart, 9.30 uur: gebedskring bij fam. Tromp,  
21 maart, 10.00 uur: Bidden Werkt, vanuit Vox, 
Nieuwesteeg 1. 
 
Bidden voor vervolgde christenen 
In Nigeria zijn honderden vrouwen weduwe geworden 
omdat strijders hun man hebben vermoord. Dank de 
Here God voor het bijzondere getuigenis van een aantal 
weduwen in Dzangola. Bid om vrede en troost. Lees 
daarover in het nieuwste Open-Doors Magazine, dat 
weer op de lektuurtafel ligt. 
 
Gebedsteam 
Na de dienst zijn vanmorgen voor gesprek en/of gebed 
aanwezig: Gerrit Jan en Femke Wolters. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 22 maart, 9.30 uur, 5e Lijdenszondag: 
kerkdienst vervalt 
 
15 maart, 3e zondag van de 40 dagen, Psalm 95 
‘Kom, laten we zingen voor de Heer! 
Laten we juichen voor hem, 
want hij beschermt ons en hij redt ons. 
Laten we hem danken in zijn tempel, 
en vrolijk voor hem zingen.’ 
Psalm 95 : 1-2 (BGT) 
 


