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

Zondag 3 mei 2020
We wensen u een goede week toe!
Liturgie
Voorganger André van der Meer.
Geen informatie over de liturgie ontvangen.

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. Wimmie
verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’.
Verjaardagen
Het Fonteinmagazine wordt voorlopig niet
uitgegeven. Hierin werden ook de verjaardagen
genoemd. We publiceren dit nu op de
Zondagsbrief.
Kerkenraadsvergadering
De vergadering van de wijkkerkenraad in mei
vervalt. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen
met iemand van de kerkenraad.
E: scriba@defontein058.nl
Website De 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.
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 mei willen wij bestemmen voor
Fryslân foar Rwanda. Help een stille coronaramp
voorkomen. Door de verplichte Lock downs dreigt
er een coronaramp van ongekende omvang.
Geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is
onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en
dood dreigen in Rwanda. Omdat wij een nauwe
band hebben met Rwanda willen wij hen steunen
met de opbrengst van onze collectes in de maand
mei.
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 Diaconie
Om te luisteren
Reyer – Prins van de Vrede
Het lied heeft een rustige melodie en een krachtige
tekst: ‘Prins van de Vrede, U bent dichtbij ons, Hier
in ons leven, Hier in de chaos, Prins van de Vrede,
U bent dichtbij ons’.
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Bidden voor vervolgde christenen in Bangladesh
Wilt u bidden voor de verschillende trainingen die
door Open Doors worden gehouden? Deelnemers
worden voorbereid op vervolging en lokale leiders
worden getraind, zodat zij op hun beurt de kerk in
Bangladesh helpen groeien.
Bid ook voor een discipelschapstraining waar 21
vrouwen aan deelnemen. De vrouwen moeten een

flink stuk reizen om bij de locatie te komen. Wilt u
bidden voor een veilige reis?
Gebedsteam
Ook op de 1e zondag van mei, is er na afloop van
de dienst gelegenheid voor telefonisch gesprek
en/of gebed. Tot 12.00 uur kunt u daarvoor bellen
met Dieuwke Jonker of Pytsje Dijkstra.

3 mei, 4e zondag van Pasen, Psalm 23
‘De Heer zorgt voor ons, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben.’
Psalm 23 : 1 (BGT)

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen mededelingen over de
bloemengroet en meeleven. Ook zijn een aantal dankbetuigingen niet in deze versie opgenomen. Deze
mededelingen staan wel op de versie van de zondagsbrief die naar onze gemeenteleden is verstuurd.
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