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Geen dienst in De Fontein 
Zondag 29 maart 2020. Zesde Lijdenszondag 

Wij wensen u een goede week 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
In verband met het coronavirus is er woensdagmorgen  
geen koffiedrinken in De Fontein. 
 

Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de 
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven 
aan Wimmie Timmermans. 
 

Kindernevendienst 
Helaas kunnen we elkaar deze weken niet ontmoeten 
tijdens de nevendienst. Maar we kunnen wel tijdens de 
viering via de livestream aandacht aan jullie kinderen en 
aan het Paasproject besteden.  
Vandaag staat Matteüs 7: 24-8:1 centraal. Jezus vertelt 
een voorbeeldverhaal van Jezus, waarin Hij de mensen 
uitdaagt om zijn woorden ook echt in de praktijk te 
brengen.  
Op de berg komt het kaartje met 'een huis op de rots'.  
De ouders waarvan het e-mailadres bekend is, hebben 
het BijbelBasics materiaal vorige week thuis ontvangen. 
Er wordt een mail verstuurd en komt er een bericht op 
de website met daarin een beschrijving om zelf een 
Palmpasenstok te maken. 
 

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/ hulplijn@defontein058.nl). Uiteraard 
kunnen ook hier nieuwe vrijwilligers zich aanmelden! 
 

Oproepen 
Ondanks bijzondere tijden blijven we onze oproepen 
doen. Bijvoorbeeld: Het organiseren van het 
Startweekend, het invullen van de vacatures in de 
kerkenraad. Denk mee en meld je aan! 

 

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. 
 

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. 
 
Kerkenraadsvergadering 
De vergadering van de wijkkerkenraad in april vervalt. 
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met iemand 
van de kerkenraad. E: scriba@defontein058.nl 
 

Bereikbaarheid ds. Alfons van Vliet 
Ds. Alfons van Vliet is ook weer via de huistelefoon te 
bereiken (058 8446765) en verder dus mobiel en via de 
mail. 
 

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 onze kerk 
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dus), Eestraat 15, 8922 JA Leeuwarden. U en jij doen 
toch allemaal mee?  
 

U kunt het opsturen of even aanbellen en aangeven dat 
u post heeft. Men zal dan de ene sluisdeur openen en 
kunt u de post op het karretje leggen. Ook tekeningen 
van kinderen zijn welkom! Er is voorgesteld om buiten 
de ingang een melkbus of iets dergelijks neer te zetten 
waar de post in kan, dan wordt de mensen daar extra 
werk met openen e.d. bespaard. De pastorale zorg 
wordt verleend door pastor Germa Kamsma van de St. 
Vitusparochie. Coördinatie kaarten door Germen L. van 
IJs. Taakgroep Evangelisatie  
 

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. 
 
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. We hopen dat we later de 
uitgekozen reis naar Doesburg kunnen maken. Zodra we 
meer weten van de door ons te betalen annulerings-
kosten, krijgen de deelnemers hiervan bericht.  

 

Gebedsactiviteiten 
Nu we noodgedwongen niet meer samen kunnen 
komen om met elkaar te bidden, willen wij een ieder 
oproepen om juist nú extra tijd voor gebed te nemen! 
Want, hoewel wij weten, dat ons leven in Gods hand is 
én blijft, zijn er ook velen om ons heen die juist nu in 
grote onzekerheid verkeren. Over hun gezondheid, 
werk, familie, studie, bedrijf, financiële consequenties, 
enz. Ook in uw/jouw omgeving zijn er vast zulke 
mensen!  Laten we er voor hen zijn door met hen mee 
te leven (op wát voor manier dan ook!) én door 
voorbede voor hen te doen. Het geloof van voorbidders 
kan namelijk mensen redden. Laat de mensen voor wie 
u/jij bidt in geloof zakken tot aan de voeten van Jezus 
en laat vervolgens de touwen los en, wie weet wat er in 
hun leven kan gebeuren!” 
Taakgroep Gebed 
 

Bidden voor vervolgde christenen 
Gebed wordt gevraagd voor China, waar christenen te 
maken hebben met strengere controle door de 
overheid, die kerken in de gaten houdt en nauwkeurig 
in kaart brengt wie wat doet! Bid voor voorgangers en 
kerkleiders die door deze vorm van vervolging weinig 
ruimte hebben om het evangelie te  delen. Bid ook voor 
christenen die in geïsoleerde gebieden in China leven en 
bijna geen andere gelovigen ontmoeten. Sommigen van 
hen kunnen niet lezen en hebben daardoor de kans niet 
om de Bijbel te bestuderen. Wilt u bidden voor deze 
kwetsbare groep christenen? 
 

Kerkdiensten 
Zondag 5 april is er geen dienst in De Fontein. 
 

 
 

29 maart, 5e zondag van de 40 dagen, Psalm 130 
‘Ik ben wanhopig, Heer! Daarom roep ik naar u. 

Heer, hoor mijn stem, luister naar mij, 
hoor hoe ik smeek!’ 

Psalm 130 : 1-2 (BGT) 
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