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

Zondag 17 mei 2020
Wij wensen u een goede week toe!
Liturgie
Voorganger ds. Alfons van Vliet m.m.v. Impuls en orgel
Voor de dienst zingen: Lied 31 (ELB)
Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 150: 1
Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst
Zingen: Ps. 68: 10 (Oude Berijming)
Gebed
Impuls: U verdient de eer (Opw 821)
Kindernevendienstmoment en lied
Schriftlezing: Psalm 22: 4
Zingen: Ps. 33: 1 en 2
Schriftlezingen: Ps. 50: 23; Ps. 47: 6; Ps. 96: 1 en Ps. 150
Zingen: Lied 357: 1, 2 en 3 (ELB)
Schriftlezingen: Kolos. 3: 16, Efeziërs 5: 19 en Openb. 5: 9
Verkondiging
Meditatief moment (orgelspel)
We zijn even stil om met God te delen wat ons bezighoudt
We zingen mee met Impuls: Prijs Adonai (Opw 638)
Gebeden
Korte bespreking binnengekomen geloofsvraag
Impuls: De wereld zal het zien (Opw 796)
Slotlied: Gez. 464 (LvdK)
Zegen
Bij de dienst:
Deze dienst is opgenomen vóórdat het PKN-protocol
bekend werd waarin “zingen in de
kerkdiensten vanaf 1 juli ontraden wordt (afgelopen
donderdag).
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. Ook de (aangepaste) diensten 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
Dinsdag 2 juni vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u
zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u
dit doorgeven aan scriba Guus Yska.
E: scriba@defontein058.nl
Fryslân foar Rwanda
Voor dit doel houdt de diaconie in mei een gerichte
collecte. Daarover kunt u elders lezen. Er zijn veel PKNgemeentes die zich richten op deze projecten van Kerk in
Actie. Er zijn vorig jaar oktober 14 diakenen vanuit
Friesland in Rwanda geweest om die projecten te
bezoeken. Er is aandacht aan dit bezoek geschonken in het
Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant etc.
Nu wordt op 17 mei in de kerkdienst in de Martinikerk te
Franeker ook aandacht besteed aan Fryslân foar Rwanda.
U weet misschien dat Omrop Fryslân elke zondag
kerkdiensten uitzendt vanuit de Martinikerk in deze tijd
van Corona-pandemie, aanvang 10.00 en 12.00 uur.
Die kerkdiensten trekken rond de 40.000 kijkers! U kunt
hierop afstemmen ‘zonder de eigen diensten te
verzuimen’. Wij willen uw aandacht hierop vestigen,
omdat er werk gemaakt zal worden van voorlichting over
de kerk in Rwanda.
ZWO-diakenen
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.
Omdat wij een nauwe band hebben met Rwanda zijn onze
collectes in mei bestemd voor Fryslân foar Rwanda. Help
een stille coronaramp voorkomen.
Door de verplichte Lock downs dreigt er een ramp van
ongekende omvang: geen werk, geen inkomen, geen eten.
Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en
dood dreigen in Rwanda. 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
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Online-diensten komende tijd
Het ziet er naar uit dat we sowieso nog zo’n 6 weken
online-diensten zullen hebben. Deze diensten worden al
eerder in de week opgenomen, meestal in gedeelten.
Nu zou het erg fijn zijn wanneer er wat meer ‘interactie’
zou kunnen komen met u en jullie thuis. Dat kan om
bovengenoemde reden (nog) niet op de zondagen zélf,
hoewel we wel aan het kijken zijn of we misschien af en
toe ‘onder het koffiedrinken (thuis)’ met elkaar kunnen
‘praten’ (chatten). Maar ook op de volgende manier
kunnen we toch alvast wat meer ‘interactie’ hebben met
elkaar: het zou erg mooi zijn als we in de diensten een
moment zouden kunnen hebben, waarop opmerkingen of
geloofsvragen van u of van jou aan de orde zouden
kunnen komen, zoals dat ook afgelopen zondag al
gebeurde. Daarom: wie heeft voor de dienst van 24 mei
a.s. opmerkingen (bijv. wat deze tijd met je doet of heeft
gedaan) of geloofsvragen die daarin kort aan de orde
kunnen komen (waarbij uw/jouw naam NIET wordt
genoemd in de dienst). Graag uiterlijk maandagavond 18
mei mailen naar vanvlietalfons@gmail.com of whatsappen
06 36152438. Als er veel vragen of opmerkingen
binnenkomen, worden ze verdeeld over de komende
zondagen.
Voorbeden in de online-diensten
In de online-diensten worden bij de voorbeden geen
gemeenteleden of anderen met naam en toenaam
genoemd. De reden daarvan is dat de uitzendingen nog
jaren op YouTube terug te vinden zijn en niet iedereen het
prettig vindt dat dan de voorbeden voor hem/haar/hen
ook te horen zijn en blijven. Wanneer u deze namen wél
op de zondagsbrief ziet staan, kunt u uiteraard thuis voor
hen bidden, heel graag zelfs!
De kerk is open! Ook voor u, kom gerust even langs!
Zoals u vorige week al kon lezen, is De Fontein de komende tijd
enkele malen per week open voor iedereen (uiteraard met
inachtneming van alle richtlijnen): dinsdags van 10.00-12.00
uur, woensdags van 15.00-17.00 uur en donderdags van 19.0021.00 uur. Ook u kunt dan binnen komen om even stil te zijn,
even op adem te komen bij God, een kaars aan te steken of
gewoon even een praatje te maken met ds. Alfons van Vliet of
anderen die daar zullen zijn. De (open) koffiedrink-ruimte
tegenover de kerkzaal is daar speciaal voor ingericht (zie foto
op de website).

In de dienst zal ook een uitnodiging gedaan worden om een
speciale bezinningswandeling door de binnenstad te lopen.
Deze route is maar twee kilometer, maar op verrassende
plekken wordt met vragen stilgestaan bij het thema "Hemel
op aarde". Daardoor ben je al gauw anderhalf uur bezig.
De route kan vanaf Hemelvaartsdag aan de hand van een
gefilmde ‘vlog’ op www.geloven058.nl ‘live’ gelopen worden.
Wie de deur nog niet uit durft of kan, kan de tocht ook
virtueel lopen en thuis (alleen of met anderen) de vragen
bespreken.
Ook is er de mogelijkheid om op Hemelvaartsdag de
gezamenlijk PKN-dienst te volgen, die dit jaar in/vanuit de
Schakel wordt gehouden en waarin Joke Baaij en ds. Helmer
Le Cointre zullen voorgaan.
Deze dienst is te volgen via www.schakeltv.nl (ook te vinden
via de website: www.kerkincamminghaburen.nl). De dienst
begint om 9.30 uur, maar is uiteraard ook later nog terug te
zien.
Bidden voor vervolgde christenen
Via het netwerk van Open Doors ontvangen geheime
gelovigen in Noord-Korea eten, medicijnen en christelijke
materialen. Jon werkt als partner van Open Doors onder
Noord-Koreaanse vluchtelingen in China; hij bemoedigt en
ondersteunt hen en hij probeert het evangelie met hen te
delen. Bid dat de Here God de gebeden van geheime
gelovigen en christenen wereldwijd verhoort. Bid dat er iets
verandert in de geestelijke atmosfeer in Noord-Korea. Dat
men niet meer hun ‘eeuwige leider’ volgt, maar dat hun ogen
geopend mogen worden voor de echte Koning: Jezus
Christus!
Gebedsteam
Op deze derde zondag van mei is het gebedsteam weer
beschikbaar voor telefonisch gesprek en/of gebed. Tot 12.00
uur vandaag kunt u daarvoor bellen met Saakje van IJs of
Menno van der Wal.
Om te luisteren
Jenn Bostic – Wrapped
God heeft je in Zijn armen gewikkeld en Hij heeft een plan
met je. Dat kan je in deze tijd rust geven. Een lied
geschreven vanuit het hart.

Hemelvaartsdag
‘Hemel op aarde livestream-viering en wandeling’
Op Hemelvaartsdag 21 mei is er een prachtig alternatief voor
de interkerkelijke Openluchtdienst die al jaren gehouden
wordt in de Prinsentuin. In uw eigen tuin of huiskamer kunt u
om 10.00 uur een livestreamviering volgen vanuit de
Pelikaankerk via Kerkomroep.nl. Het thema van de dienst is
"Hemel op aarde". De dienst is een originele combinatie van
liturgie, muziek en filmpjes. Ds. Henk Wieringa van de
Parkkerk zal de overdenking verzorgen. De dienst is een
initiatief van: Baptistengemeente Parkkerk, Stadsklooster
Jabixhûs, Vineyard-gemeente en de Pelikaankerk-gemeente.
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