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      Goede Vrijdag                                                                                                                 Pasen                                                                   

Welkom in de online diensten van De Fontein! 
(meebeleven via website of kerkomroep) 

Goede Vrijdag 10 april, 19.30 uur en Paaszondag 12 april, 09.30 uur 
Wij wensen u een goed week toe! 

 

Liturgie Goede Vrijdag 
Voor de dienst zingen: Lied 374: 1 en 2 (ELB), Via 
Dolorosa (Sela) 
Welkom en mededelingen 
Aanvangsgebed 
Aanvangslied: Gez. 181: 1, 2, 4 en 5 (LvdK) 
Bemoediging en Groet  
Zingen: Gez. 259 (LvdK) 
Impuls: Lied 785 (Opw.) 
Gebed  
Schriftlezing: Mattheüs 27: 11-32 
Lied 578: 1-4  
Schriftlezing: Mattheüs 27: 33-50 
Impuls: “Uw genade is mij genoeg”  (Opw 614) 
Verkondiging  
Meditatief pianospel 
Impuls: Lied 774 (Opw)  
Moment van overdenking en stil gebed  
Zingen: Lied 371 (ELB) 
Gebeden 
Zingen: Lied 140 (ELB) 
Zegen 
Direct aansluitend op de zegen:  
“Wir setzen uns mit tränen nieder”  

 

Liturgie Paaszondag 
Zingen voor de dienst: Lied 799 (Opw) Happy Day! en 
Lied 142 (ELB) 
Welkom en mededelingen 
We begroeten elkaar met de aloude Paasgroet 
Aanvangshymne: Lied 624 “Christus, onze Heer, 
verrees!”  
Gebed 
Het is Feest: “wij vieren feest” (Impuls, mét tamboerijn)  
Zingen: Lied 334 (Opw) “Heer, Uw licht en Uw liefde 
schijnen”  
Gebed 
We lezen het Paasevangelie: Mattheüs 28: 1-10 
“De steen is weg”  
Zingen: Lied 642: 1-6 en 8 in wisselzang “Ik zeg het allen 
dat Hij leeft”  
Zingen: Lied 764 (Opw) “Zegekroon”  

 
Verkondiging 
Zingen:  Lied 641: 1, 3 en 4  
“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt 
door gans' Jeruzalem”… 
Zingen: Lied 832 (Opw) “Jezus, Overwinnaar!” 
Gebeden  
“weet je dat de lente komt“ 
Slotlied: Lied 132 (ELB) “U zij de glorie” (staande) 
Zegen 
“What a beautiful name”  
 

Algemene berichten 
 

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

Kindernevendienst 
Wat was het mooi om met Palmpasen al jullie 
zelfgemaakte Palmpasenstokken te zien langskomen. 
Fijn dat zoveel van jullie de stok thuis hebben versierd. 
Vandaag vieren we Pasen en staat Mattheüs 28:1-10 
centraal. Jezus is uit de dood opgestaan. Hij leeft! Jullie 
zien alle kaartjes nog eens langskomen die op de berg 
zijn gehangen tijdens dit Paasproject. En de engel die 
komt vertellen dat Jezus is opgestaan. Volgende week 
staan we nog één keer stil bij de berg en sluiten we dit 
project af. De ouders waarvan het e-mailadres bekend 
is, hebben het Bijbel Basics materiaal thuis ontvangen. 
Het is ook op onze website te vinden. 
 

Verras met een Paasei!  
Een prachtig idee, naar aanleiding van een opmerking 
van Jolanda: “wat zou het leuk en mooi zijn wanneer u 
en jullie allemaal één speciaal ei voor Pasen maken: een 
ei dat je beschildert, beplakt, betekent óf er een mooie 
Bijbeltekst op schrijft (een combinatie mag ook)…”!! 
Dus maak er een mooi ei van, liefst met iets dat met 
Pasen te maken heeft. 
En maak, als het klaar is, er een foto van (mag je zelf 
ook bij op, maar hoeft niet als je dat liever niet doet) en 
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stuur die op! Dan laten we op zondag 19 april alle 
eieren en creaties zien in de online-dienst én ze komen 
op de website van de kerk. En als klap op de vuurpijl: er 
zijn 4 prijsjes beschikbaar gesteld voor de mooiste uit 
de volgende categorieën: peuters & kleuters, kinderen 
van de basisschool, tieners, volwassenen. De winnaars 
worden ook op zondag 19 april bekend gemaakt en de 
prijsjes worden thuis bezorgd. 
En dan nog dit: wat zou het mooi zijn (hoeft niet, maar 
mág) wanneer u/je op Pasen dat ei naar iemand brengt 
(het liefst naar iemand die geen lid is van onze 
gemeente, bijvoorbeeld je buren, iemand in de straat 
etc.) als klein gebaar van meeleven en bemoediging! 
Doet u, doe je mee? 
De foto’s kunnen gemaild worden naar: 
defontein058@gmail.com of geappt naar Alfons: 06 361 
524 38. Vermeld wel duidelijk even de maker van de 
creatie! Succes! Alfons van Vliet 
 

Website Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in 
de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, 
bemoedigingen, kindernevendienstmateriaal etc. 
www.defontein058.nl  
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 op TV via Omrop Fryslân zondags de kerkdienst in de 
Martinikerk te Franeker meebeleven, aanvang 10.00 uur. 
 
Interactieve dienst 19 april!!! 
Graag willen we op 19 april een “interactieve dienst” 
verzorgen en samen maken. Dat kan alleen als jij en u 
daaraan wil meewerken, en wel op de volgende manier. 
Je kunt een (lievelings-) lied opgeven, waarbij het erg 
mooi zou zijn als je daar iets bij zou willen zeggen 
waaróm je voor dat lied kiest. Dat kun je thuis doen 
(iets vertellen en dat even filmen en opsturen), óf je 
kunt woensdagmiddag om half 2 naar de kerk komen, 
dan nemen we het daar ter plekke even op. Maar je 

mag ook het lied opgeven en daar iets bij schrijven 
waarom je voor dat lied kiest, en dat opsturen. 
Je mag ook wat zingen en/of spelen! En dat filmen en 
opsturen, of woensdagmiddag naar de kerk komen om 
het daar op te nemen. 
Wat ook mooi zou zijn is als mensen iets zouden willen 
vertellen wat deze tijd met je/u doet. En wat je hierin 
aan je geloof hebt. Dat mag je thuis filmen en opsturen, 
maar je mag het ook opschrijven en dan opsturen. Of 
woensdagmiddag naar de kerk komen, nemen we het 
daar op. 
En als je een andere creatieve bijdrage hebt voor deze 
dienst, op wat voor manier dan ook: stuur het op of laat 
het weten! Graag vóór woensdag 12 uur laten weten, 
door een mailtje te sturen naar 
vanvlietalfons@gmail.com of whatsappen naar 06 
36152438. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Woensdag 6 mei vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u 
zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u 
dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl 
 

Bidden voor vervolgde christenen 
In Maleisië organiseert Open Doors samen met lokale 
kerken jeugdkampen om jongeren sterk en weerbaar te 
maken in hun geloof. Bid voor de jongeren die 
deelnemen aan deze kampen. “Ik ben zo blij dat ik mee 
mocht op kamp, omdat ik daar de Here God heb leren 
kennen”, vertelt Sara, één van de deelnemers. Juliana 
heeft ook meegedaan met het jeugdkamp en zij vraagt 
ons om voor haar en haar leeftijdsgenoten te bidden: 
“Bid dat wij, jongeren, sterk staan in ons geloof, juist als 
we omringd worden door andere godsdiensten en 
goden.” 
Bid ook voor dominee Raymond Koh, hij wordt nog 
steeds vermist. Bid voor zijn vrouw Susanne en hun 
gezin. Bid dat de Here God een doorbraak geeft in de 
onopgeloste zaak van deze voorganger!   
 
 

12 april, Paaszondag, Psalm 118 : 15-24 
‘Bouwers gooien soms een steen weg, maar die steen kan juist de belangrijkste worden. 

Zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk. 
Het is de Heer die dat bepaalt, wij kunnen dat niet begrijpen. 

Op deze dag heeft de Heer overwonnen, laten we blij zijn en juichen.’ 
Psalm 118 : 22-24 (BGT) 
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