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Geen dienst in De Fontein! 
Zondagsbrief 22 maart 2020. Vijfde Lijdenszondag 

Wij wensen u een goede week 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
In verband met het Coronavirus is ook het 
koffiedrinken op woensdagmorgen, jammer genoeg, 
gestopt. Wij volgen het beleid van de Protestantse 
Gemeente Leeuwarden; mocht na 3 weken de kerken 
toch nog dicht blijven, dan stellen we het 
koffiedrinken ook uit. Annie, Jeltsje, Hanneke en Piet. 
 

Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de 
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag 
doorgeven aan: Wimmie Timmermans, Bleekhof 163. 
T: (058) 266 57 10.  
E: W.Timmermans1948@kpnmail.nl. Wimmie 
verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’. 
 

Kindernevendienst 
Helaas kunnen we elkaar deze weken niet ontmoeten 
tijdens de nevendienst. Het leek ons toch goed te 
melden waar deze zondag aandacht aan wordt 
besteed. U kunt thuis met uw kinderen dit gedeelte 
lezen. Vandaag staat Mattheüs 6: 9-13 centraal. Jezus 
vertelt aan zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en 
leert hen het 'Onze Vader' te bidden. Dit gebed wil 
ons helpen Gods nieuwe wereld  centraal te stellen.  
Op de berg komt het kaartje met 'twee gevouwen 
handen'.  
De ouders waarvan wij het mailadres hebben 
ontvangen het aangepaste materiaal van BijbelBasics. 
Wilt u dit ook ontvangen? Mail naar 
kindernevendienst@defontein058.nl en wij zorgen 
dat u dit materiaal ook ontvangt. 
 

Fontein Hulplijn 
Het Coronavirus houdt iedereen bezig. Vooral op de 
ouderen en zieken heeft het een grote impact. Veel 
mensen kunnen of durven hun huis niet meer uit en 
er komen geen of minder mensen op bezoek. Vanuit 
De Fontein laten we u niet in de kou staan. Vindt u 
het fijn dat er (regelmatig) iemand contact met u 
opneemt, laat het ons weten. Dan zorgen we ervoor 

dat iemand u belt. Ook bij praktische problemen 
denken we graag met u mee. Om u aan te melden 
kunt u contact opnemen met Romana Bremer (06-
54236474 / romanabremer@outlook.com). Uiteraard 
kunnen ook nieuwe vrijwilligers zich hier aanmelden! 
 

Vanuit de kerkenraad 
We leven in bijzondere tijden. Nu we als gemeente 
afgelopen zondag niet bij elkaar konden komen in 
Gods huis is dat de komende zondagen ook niet 
mogelijk. God roept ons op een andere manier. 
Vorige week zondag gaf ds. Alfons van Vliet een 
bemoediging vanuit De Fontein. Kijk op 
defontein058.nl. Klik op ‘Bemoediging 15 maart’.  
Fijn dat er in deze tijd zulke mogelijkheden zijn. 
Afgelopen week waren er weer vele ontwikkelingen. 
Binnen De Fontein zijn er vele initiatieven ontstaan. 
Pastoraat op afstand, maar wel contact via telefoon 
en hulp te bieden door boodschappen doen voor hen 
die niet de deur uit mogen. En zoveel meer. Voor 
deze zondag is er een korte liturgie in elkaar gezet en 
opgenomen. We hopen hiermee velen te kunnen 
bereiken om toch met elkaar verbonden te zijn.  
We weten dat we de komende weken niet in groten 
getale bij elkaar mogen komen. Maar we weten ons 
geborgen in Zijn hand. Hij laat ons niet los. En mogen 
we ons laten bemoedigen met de woorden uit Psalm 
23: ‘De Heer zorgt voor ons, zoals een herder voor 
zijn schapen zorgt. Hij geeft ons alles wat we nodig 
hebben’. 
Namens de kerkenraad, Guus Yska, scriba 
 
Kaarten voor St. Jozef !!   
De gezamenlijke kerken in Leeuwarden hebben alle 
verzorgingshuizen in de stad “geadopteerd” voor het 
volgende: de mensen daar krijgen nu geen bezoek, 
hebben angst, mogen vaak niet van de afdeling af. 
Iedere tehuis is “geadopteerd” door één of meerdere 
kerken/gemeenten. Iedereen wordt gevraagd om leuke 
kaarten te sturen (kinderen leuke zelfgemaakte 
tekeningen!), zodat die op de gangen kunnen worden 
gehangen. Wij als Fontein mogen dat gaan doen voor 
de mensen van het Wijkzorgcentrum St. Jozef (vlak bij 
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onze kerk dus), Eestraat 15, 8922 JA Leeuwarden. U en 
jij doen toch allemaal mee ? U kunt het opsturen of 
daar in de brievenbus doen. 
 

Website Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze 
gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, 
updates, bemoedigingen etc.? www.defontein058.nl  
 

Kerkdiensten  
We proberen vanuit onze kerk deze weken toch 
(aangepaste) diensten te verzorgen, ook die kunt u 
vinden op en via de website, en ook via 
www.kerkomroep.nl. Ook kunt u via Omrop Fryslân 
zondags de kerkdienst in de Martinikerk te Franeker 
meebeleven, aanvang 10.00 uur. 
 

Oproepen 
Ondanks bijzondere tijden blijven we onze oproepen 
doen. Bijvoorbeeld: Het organiseren van het 
Startweekend, het invullen van de vacatures in de 
kerkenraad. Denken jullie mee? 
 

Dagtocht van De Fontein 
Na overleg met fa. Paulusma, de verzorger van onze 
dagtocht, is besloten onze dagtocht naar Doesburg 
vanwege het coronavirus te annuleren.  
Alle touroperators hebben besloten hun reizen tot 15 
april te annuleren. Verlenging hiervan hangt af van de 
situatie op dat tijdstip.  
Onze annulering vraagt van ons wel bepaalde kosten, 
maar hoe eerder de annulering, hoe lager deze kosten 
zullen zijn. Hoewel 27 mei nog ver weg ligt, zijn wij van 
gedachte dat de situatie rond die tijd nog niet normaal 
zal zijn.  
We hopen dat we op een ander moment alsnog de 
uitgekozen reis naar Doesburg kunnen maken. Zodra 
we meer weten van de door ons te betalen 
annuleringskosten, krijgen de deelnemers hiervan 
bericht.   
 

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. 
 

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. 
 

Bidden voor vervolgde christenen: 
In Laos kreeg een gemeente, bestaande uit 23 
gezinnen, de opdracht te stoppen met het houden 
van kerkdiensten. De lokale overheid liet weten dat 
als de gemeente toch samenkomt zij als ‘staatsvijand’ 
wordt gezien. De christenen moesten ook een 
document ondertekenen waarin ze hun geloof in de 
Here Jezus ontkenden. Bid voor de mensen die onder 
druk dit document toch getekend hebben. In 
diezelfde gemeente  heeft een aantal christenen het 
document niet getekend. Zij komen nog steeds 
samen, al is het in een kleinere groep. Bid voor deze 
moedige mensen!    
 

Kerkdiensten 
Zondag 29 maart is er geen dienst in De Fontein.

 

22 maart, 4e zondag van de 40 dagen, Psalm 23 
‘Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, 

ook al is het donker om mij heen. 
Want u bent bij mij, Heer. 

U beschermt me, u geeft mij moed.’ 
Psalm 23 : 4 (BGT) 
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