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

Zondag 19 april 2020 
Wij wensen u een goede week toe! 

 

Liturgie 
Voor de dienst: Lied 589 (Opw) Ik wil juichen voor U 
(Impuls) en zingen: Lied 232 (ELB) Daar zijn geen 
grenzen aan Jezus’ macht 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3  
Bemoediging en groet 
Loflied: Psalm 100: 2 en 4 
Gebed van verootmoediging en toewijding 
Genadeverkondiging 
Zingen: Lied 868: 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met 
Zijn liefde ons leven 
Leefregels  
Impuls: Lied 687 (Opw) Heer, wijs mij Uw weg 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kindernevendienstmoment … met Paasprojectlied  
Schriftlezing: Johannes 20: 19-29  
Impuls: Lied 595 (Opw) Licht van de wereld  
Verkondiging 
Muzikaal intermezzo: Jezus nooit gezien (Martin 
Brand)  
We zijn even stil om met God te delen wat in ons 
opkomt …  
Zingen: Lied 312 (ELB) Jezus vol liefde, U wilt ons 
leiden 
Gebeden 
Impuls: Lied 602 (Opw) Vrede van God 
Zegen 
Lied 425  
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op Uw woord 
Om daar in genade Uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal 
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal     
 

 
 

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 
Vandaag sluiten we het Paasproject af en staat Matteüs 
28:16-20 centraal. Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit 
om over hem te vertellen, zodat iedereen zijn leerling 
kan worden. Bij de verwerking deze zondag vind je een 
werkblad met daarop de tekst van Jezus: 'Ik ben altijd 
bij jullie'.   
We geven jullie het idee mee om dit werkblad te 
versieren of in te kleuren en dan te bezorgen bij een 
ouder of eenzaam iemand uit de gemeente of  
bij St. Jozef. Zo blijven we ook in deze lastige tijd 
omzien naar elkaar. 
 
Online-diensten 
We hebben nu een aantal ‘Online-diensten’ kunnen 
en willen verzorgen en daar zijn we dankbaar voor, 
dat we op deze manier toch nog ‘met elkaar 
verbonden kunnen zijn’ op zondag. 
Maar heel graag zouden we van u en van jullie 
vernemen wat wellicht nog béter kan bij deze 
diensten: zijn ze goed verstaanbaar, zijn te kort, te 
lang of precies lang genoeg? Is er genoeg afwisseling 
etc. ? Heel graag horen we al uw/jullie tips, 
opmerkingen, aanvullingen etc. , want daar kunnen 
we als gemeente in deze periode én in de toekomst 
ons voordeel mee doen! 
Zou u, zou je het ons liefst deze week nog willen 
mailen? Dat kan naar: defontein058@gmail.com 
 
Website Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente 
in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, 
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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. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Woensdag 6 mei hoopt de wijkkerkenraad weer te 
vergaderen, maar dat hangt af van de 
omstandigheden. Mocht u zaken hebben die 
besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven 
aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl 
 
Bidden voor vervolgde christenen 
Bid om vrede tussen verschillende bevolkingsgroepen 
en de overheid in Myanmar. Dit jaar zijn er 
verkiezingen, bid dat de nieuw gekozen overheid het 
land op een goede manier leidt. Dank de Here God 
voor de deelnemers aan gezinstrainingen en 
discipelschapstrainingen, waardoor ze bemoediging 
ontvangen om als christen in het leven te staan. 

Bid ook voor de situatie in Iran: samenkomen in een 
huiskerk is niet zonder risico. Sommige christenen 
zitten in de gevangenis, anderen worden mishandeld 
of verbannen naar verlaten uithoeken van het land. 
Bid om Gods nabijheid en uitredding! 
 
Gebedsteam 
Vandaag, op de 3e zondag van april, is er na afloop van 
de dienst gelegenheid voor telefonisch gesprek en/of 
gebed! Tot 13.00 uur vandaag kunt u daarvoor bellen 
met Peter en Irene de Vries. 
 
Restant Oude Paaskaars 
Zoals ieder jaar wordt de Oude Paaskaars aan iemand 
van onze gemeente De Fontein gegeven. Dat kan 
maar aan één persoon/gezin.  
Het is bedoeld als een welgemeende en hartelijke 
groet en ook ter bemoediging. Eigenlijk geldt dat voor 
velen onder ons.  
U allen ontvangt virtueel/symbolisch dit geschenk 
doordat de Oude Paaskaars deze keer gegeven wordt 
aan Marian Hoeksma (samen met haar man Nanne). 
De afspraak om deze te bezorgen is reeds gemaakt. 
Namens de taakgroep eredienst, 
Ds. Hans Kemperman 

  
 
 
 

19 april, 2e zondag van Pasen, Psalm 111 

‘Halleluja! 
Met heel mijn hart wil ik de Heer danken, samen met zijn volk, in de tempel. 

Want hij heeft geweldige dingen gedaan. 
Zijn daden geven mensen vreugde. 

Laat niemand zijn wonderen vergeten!’ 
Psalm 111 : 1-2 (BGT) 
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