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Er is een aangepaste dienst in De Fontein! 
(volgen via de website of kerkomroep) 

Zondag 5 april 2020. Zevende Lijdenszondag tevens Palmzondag 

We wensen u een goede week toe! 

Liturgie 
Lied vóór de dienst: Lied 654 (Opw) Dank U voor deze 
nieuwe dag (Impuls)   
Inleidende woorden 
“Palmpasen …”   
Moment van stil gebed 
Bemoediging en Groet 
Zingen: Psalm 118: 1 en 9 
Woorden van leven en van bemoediging: Rom. 8: 18-24a 
Zingen: Ps. 118: 10 
Gebed 
Lied 638 (Opw) Prijs Adonai (Impuls) 
Kindernevendienstmoment…. (Paasproject)  
Schriftlezingen: Jesaja 25: 6-9 en Mattheus 21: 1-11   
Filmpje: “Hosanna Hoera” (Elly en Rikkert)  
Overdenking 
Meditatief stukje orgelspel 
We worden even stil voor God… 
Zingen: Lied 435: 1, 2 en 4  
De Palmpasen-stokken-creativiteit! 
Ondertussen luisteren we naar Lang leve de Koning   
Gebeden 
Lied 553 (Opw) Laat het feest zijn in de huizen  (Impuls) 
Zingen: Lied 357: 1, 4 en 5 (ELB) 
Zegen 
Lied 425  Hoor jij de vogels nog fluiten?  
(De tekst van de liederen vindt u op pagina 3 van de 
zondagsbrief) 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken – geen koffiedrinken 
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 tijdens de online viering besteden we 
aandacht aan jullie kinderen en aan het Paasproject.  
Vandaag vieren we Palmpasen en staat Mattheüs 21:1-11 
centraal. Jezus komt Jeruzalem binnen rijden op een ezel als 
de nieuwe koning waar de Joden al heel lang naar uitkijken. 
Na de oproep van vorige week zijn al heel wat foto’s van 
Palmpasenstokken toegestuurd, die in de viering te zien zijn. 
Op de berg komt het kaartje met 'een kroon'.De ouders 
waarvan het e-mailadres bekend is, hebben het BijbelBasics 
materiaal thuis ontvangen. 

 
Collectes. Hoe en Waarvoor 
Samen aanwezig zijn in De Fontein moeten we helaas uitstellen 
tot betere tijden. Maar in ons vertrouwen, dat die tijd er zal 
komen, zijn wij niet alleen, maar mogen wij steun zoeken bij 
Onze Vader in de Hemel. Wij zijn heel blij met onze online 
kerkdiensten. Zo zijn wij toch “SAMEN” in De Fontein. 
Onze collectes in april willen wij bestemmen voor 
Vluchtelingen Klem in Griekenland (Lesbos), maar vooral voor 
de kinderen, die daar zonder ouders aankomen. U kunt uw 
gaven storten naar onze Wijkkas NL84 RABO 0373 7242 17 
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Fontein te Leeuwarden. 
Groeten van jullie Taakgroep Diaconie 
 
Creatief voor de online-Paasdienst! 
U kent ongetwijfeld het prachtige Paaslied:  
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans' 
Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is 
opgestaan! 
Onze vraag is: wilt u bij dit lied iets creatiefs maken en dat opsturen 
zodat we alle creaties kunnen laten zien in de online-Paasdienst? 
Laat je creativiteit de vrije loop: een tekening, een gedicht, 
kunstwerk of wat dan ook, het mag alles zijn van wat voor uw 
gevoel bij dit lied past! Maak daar een foto van en stuur dat uiterlijk 
donderdag vóór 12 uur op naar vanvlietalfons@gmail.com , of app 
het naar 06 36152438. Het wordt vast prachtig met elkaar ! 
 
Goede Vrijdag en Eerste Paasdag 
Ook voor deze beide dagen hopen we weer online-kerkdiensten te 
maken. Deze zult u dan op de reguliere tijdstippen kunnen zien (via 
de website van onze gemeente) en horen (www.kerkomroep.nl). 
Vrijdagavond vanaf 19.30 uur en zondag vanaf 09.30 uur. De liturgie 
voor Goede Vrijdag vindt u vanaf vrijdagmiddag op de website en 
zal om 19.15 uur worden voorgelezen voor de luisteraars van de 
kerktelefoon. De liturgie voor de Paasdienst vindt u op de volgende 
zondagsbrief. Op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag zijn er geen 
online-diensten. Gelukkig kunt u ook thuis daar vast wel een mooie 
invulling voor vinden ! 
 
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. 
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Spaardoosjes 40-dagen tijd 2020, thema: “Sta op” 
Omdat de doosjes voor spaarproject van Kerk in Actie voorlopig 
niet ingeleverd kunnen worden (zou 1e Paasdag), willen we u 
vragen deze te bewaren totdat dit op een nader te bepalen 
datum wel weer mogelijk is. De opbrengst wordt dan besteed aan 
een actueel doel van Kerk in Actie. 
We mogen bidden in deze tijd van coronacrisis dat mensen, ook 
over de grenzen heen, zich verbonden mogen voelen door Gods 
geest. Zie ook: www.kerkinactie.nl/projecten. Alvast bedankt voor 
uw medewerking, en met hartelijke groet’, 
Hanny Wielenga en Dirk Lof 
 
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! 
 

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 
 
Samen bidden in de Stille Week! 
In de Stille Week (vanaf komende maandag) kunt u samen met 
andere Christenen in Leeuwarden bidden. Niet fysiek, maar 
wel via de website www.gebed058.nl , daar kunnen we samen 
bidden! Hoe? Gaat u naar deze website, en klik op het tabblad 
“Samen bidden in de Stille Week”, daar leest u er alles over. 
Van harte aanbevolen ! Taakgroep Gebed    

 
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. 
 
Gebedsactiviteiten 
Blijft u bidden voor de mensen om u heen? Wát er ook 
gebeurt: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en 
tot in eeuwigheid!” (Hebr. 13: 8, NBV) 
 
Bidden voor vervolgde christenen 
In Noord-Korea zijn ontzettend veel christenen opgesloten in 
werkkampen. Bid om Gods nabijheid en liefde voor deze 
kwetsbare groep gelovigen. Bid ook om een verandering in het 
leiderschap van het land. Bid dat de verheerlijking van de 
Noord-Koreaanse leiders stopt en dat de naam van de Here 
Jezus wordt geëerd. 
Ook wordt gebed gevraagd voor Sri Lanka, waar vorig jaar 
tijdens Pasen vele christenen omkwamen toen drie kerken 
gebombardeerd werden. Bid voor hen die familieleden 
verloren hebben of zelf gewond zijn geraakt. 
 
Gebedsteam 
Ook vandaag, op de eerste zondag van april, is er na afloop van de 
dienst gelegenheid voor telefonisch gesprek en/of gebed! Tot 
14.00 uur vandaag kunt u daarvoor bellen met Alfons en Hanneke 
van Vliet, tel. nr. 06-36152438. 
 
 
 

 
5 april, 6e zondag van de 40 dagen, Psalm 118 19-29 

‘Wij bidden om vrede en geluk voor alle mensen die naar de tempel komen 
omdat ze vertrouwen op de Heer. God is de Heer, hij heeft ons laten overwinnen. 

Vier daarom allemaal feest, zwaai met takken en ga zijn tempel binnen. 
Hij is onze God, hem moeten we danken. Hij is onze God, hem moeten we prijzen. 

Dank de Heer, want hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan!’ 
Psalm 118 : 26-29 (BGT)  
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Liederen, behorende bij de liturgie 5 april 2020 
 
Lied vóór de dienst:  
Lied 654 (Opw) “Dank U voor deze nieuwe dag” (Impuls)   
 
Dank U voor deze nieuwe dag die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest. 
 
Refrein:  Ja, de blijdschap die U mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft. 
               Als de zon schijnt en in de donkere nacht; de vreugde van U is mijn kracht, de vreugde van U is mijn kracht. 

 

 

Lied: 638 (Opw)  “Prijs Adonai”” (Impuls) 
 
Wie is als Hij, de Leeuw maar ook het Lam gezeten op de troon? 
Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer 
Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat 
Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbid Hem ! 

 

 

Lied 553 (Opw) “Laat het feest zijn in de huizen”  (Impuls) 
 
Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. 
In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal. 
 
Laat Uw licht zien in het duister,als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. 
In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal. 
 
Halleluja, Halleluja …. 
 
In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal. 

 


