Gedachteniszuil van stenen

Welkom in de dienst van De Fontein!
(meebeleven kan ook via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 22 november 2020 – Gedachteniszondag
Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is
Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN /
Pastoraat. Wij wensen u een goede week toe!
22 november, 10e zondag van de herfst: Psalm 97
‘De Heer is koning. Juich, aarde, juich!
Landen van oost tot west, wees blij!
Psalm 97 : 1 (BGT)

Liturgie
Welkom
Luisteren: Psalm 68: 7 en 12 God zij geprezen met
ontzag
Votum en groet
Gebed om ontferming en de Heilige Geest
Luisteren loflied: Lied 413: 1, 3 en 2 (LB) Grote God wij
loven U
Kindermoment met kinderlied Veel te geven
Schriftlezing: Psalm 91 (NBV - lector)
Luisteren: Lied 429: 1, 2 en 3 (LvdK) Wie maar de goede
God laat zorgen
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4: 13 t/m 18 (NBV)
Luisteren: Lied 769: 1, 4 en 6 (LB) Eens als de bazuinen
klinken
Overdenking
Luisteren: Er is een God die hoort
Noemen van 8 namen van overledenen
Tussenzang: Lied 299: 1, 2 en 10 (LvdK) Voor alle heilgen
in de heerlijkheid
Noemen van 8 namen van overledenen
Luisteren: Lied 109: 1, 4 en 5 (LvdK) Hoor een heilig koor
van stemmen
Gebed en het Onze Vader
Luisteren: Lied 978: 1, 3 en 4 (LB) Aan U behoort, o Heer
der heren
Zegen
Bij het uitgaan speelt zachtjes het lied U tilt mij op

Algemene berichten
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. Omrop Fryslân zendt een
kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker,
aanvang 10.00 uur.
Kinderactiviteiten in het licht van Kerst
Op 29 november en 20 december van 16:00-17:00 uur
organiseert de kindernevendienst in De Fontein een
activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze
activiteit staat in het teken van het adventproject ‘Dicht
bij het licht’. We luisteren naar een Bijbelverhaal, gaan
aan de slag met een expeditiekaart en doen nog meer
leuke dingen. Zo leven we samen toe naar het
Kerstfeest en kunnen we elkaar ook ontmoeten. Graag
aanmelden via kindernevendienst@defontein058.nl.
Van harte welkom!

Uit de kerkenraad
Nieuwe predikant nodig? Doe mee!
Stand van zaken: de wensen van de wijkkerkenraad
voor het beroepen van een nieuwe predikant zijn in
september verstuurd naar de Algemene Kerkenraad. De
AK heeft vervolgens ons verzoek ter advies neergelegd
bij het College van Kerkrentmeesters.
Als het CvK hun advies aan de AK heeft uitgebracht kan hij
ons vervolgens weer verder helpen.
Werkgroep gezocht: De wijkkerkenraad wil graag een
werkgroep samenstellen met gemeenteleden die samen
met ons veldwerk verricht in deze vacaturetijd. Vanuit de
kerkenraad zitten inmiddels ouderlingen Eerde de Vries en
Germen van IJs in deze werkgroep.
Wij willen deze werkgroep graag aanvullen met 3
enthousiaste gemeenteleden. Eerde en Germen hebben al
wat voorbereidend werk gedaan. Van de werkgroep wordt
verwacht dit voorbereidend onderzoek verder uit te
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werken. Wat komt er allemaal zoal kijken bij het
aanstellen van een ambulant predikant en het beroepen
van een nieuwe predikant.
Het belangrijkste wat nu moet gebeuren is het zoeken
naar een consulent. Hij of zij heeft een adviserende rol
naar de kerkenraad en begeleidt het beroepingswerk. Heb
je belangstelling om deel te nemen en mee te denken in
de werkgroep, meld je dan aan bij scriba Guus Yska.
E: scriba@defontein058.nl. We hopen en verwachten dan
op korte termijn deze werkgroep samen te stellen.
Kerkenraadsvergadering
Maandag 7 december vergadert de wijkkerkenraad.
Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden,
dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. E:
scriba@defontein058.nl.
Guus Yska, scriba
Lieve allemaal
Bedankt iedereen voor het meedoen aan de
schoenendoos actie. Dit jaar hebben we weer vele mooie
versierde en goed gevulde dozen ontvangen. Hier zullen
de kinderen die dit goed kunnen gebruiken heel erg blij
mee zijn! Het zijn er maar liefst 53! Een prachtig aantal in
dit bijzondere jaar. Dank jullie wel! Groeten Marian van
der Wal
Stichting Dorcas zoekt nieuw kledingdepot in Leeuwarden
Het huidige inzameldepot voor St. Dorcas in Leeuwarden
stopt per 31 december 2020. Dan is er in Leeuwarden geen
inzameladres meer voor kleding en ander klein textiel. Bent u
of kent u iemand die dit over zou willen nemen, dan kan
Jolanda Postma u in contact brengen met de huidige
beheerders voor uw vragen. Let wel: inzameling is aan huis,
dus u dient wel te beschikken over enige ruimte om op te
slaan. Het betreft alleen kleding en ander klein textiel, dus
geen grote zaken als vloerbedekking, dekbedden en kussens.
Een hartelijke groet, Jolanda Postma
Aanmelden voor de kerkdiensten
U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten tot en met
20 december via: weernaardekerkdefontein@gmail.com.
De stand van zaken van de aanmeldingen is als volgt:
22 november: volgeboekt; 29 november: volgeboekt;
6 december: 13 aanmeldingen, nog 17 plaatsen vrij;
13 december: 17 aanmeldingen, nog 13 plaatsen vrij;
20 december: volgeboekt.
Werkgroep ‘Weer naar de kerk’

twee van zijn kleindochters, die daar geboren en
getogen zijn, in het huwelijk te bevestigen.
Bij het begin van zijn emeritaat in 2003 ging hij naar
Steenwijk, maar daarna verhuisde hij al snel naar
Vledder, waar hij snel inburgerde en gastpredikant
werd. Tevens was hij parttime predikant in Doldersum.
Tot op de dag van vandaag ontplooit ds. Procee veel
activiteiten in de gemeente van Vledder. Zo zit hij in de
organisatie van de Vesperdiensten, het Leerhuis, Feest
van de Geest en het Liturgisch Platform. Door zijn niet
te stuiten liefde voor het preken is hij ook in veel kerken
in de wijde omgeving een graag gevraagde
gastpredikant.
Preekvoorziener Germen L. van IJs
Gebedswerk
Dinsdag 24 november, 9.45 uur: gebedskring bij familie
Tromp.
(wél onder voorbehoud van de nieuwste
coronamaatregelen!)
Gebed voor de vervolgde kerk in Colombia
Daniela en Sebastian verloren vorig jaar augustus hun
vader, hun moeder Alba moet nu in haar eentje voor
haar twee kinderen zorgen. Bid om wijsheid en troost
voor haar. Oscar woont in een opvanghuis ver weg van
huis, omdat zijn ouders bedreigd worden door
guerrillastrijders. De christenbroers Timóteo en Esdras
worden buitengesloten vanwege hun geloof: hun lokale
stamgenoten wijzen hen af. Bid, dat deze drie jongens
sterk blijven staan in hun geloof.
Om te luisteren
Kees Kraayenoord – Elke traan is een gebed
Een lied speciaal geschreven voor deze tijd van het jaar.

Kerkdiensten
Zondag 29 november, 9.30 uur, 1e Advent. Voorganger
is ds. Hans Procee uit Vledder. De tweede collecte is
voor Kerk in Actie / Kinderen in de knel. School van onze
Dromen biedt kinderen veiligheid in Oekraïne. Veel
weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in
Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Daar
is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs,
minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice
van het internaat in de stad Vynnyky richtte de School
van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het
onderwijs in internaten positief te veranderen.

Gastpredikant Ds. Hans Procee
Ds. Hans Procee uit Vledder heeft op 8 januari 1967 in
Wieringen intrede gedaan. Hij heeft veel kerkelijke
gemeenten gediend, onder meer in De Glind en
Hardegarijp; was legerpredikant en geestelijk verzorger
in een instelling. Een belangrijk deel van zijn
predikantenleven, van 1975 tot 1988, bracht hij door in
Brazilië. In 2016 keerde hij gedurende een half jaar
terug naar zijn oude kerkelijke gemeente in Brazilië om
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