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

 

Zondag 29 november 2020. Eerste Advent m.m.v. Impuls  
 

Voorganger is ds. Hans Procee uit Vledder. Ouderling van dienst is Jan Meijering. Diaken van dienst is 
Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN / 

Kinderen in de knel. Wij wensen u een goede week toe! 
 

29 november, 1e zondag van Advent: Psalm 85 
‘De Heer geeft ons geluk en vrede, hij geeft het land een grote oogst. 

De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven. 
Zij maken de weg voor hem vrij. 

Psalm 85 : 13-14 (BGT) 
 

Liturgie 
Voor de dienst, Impuls: Lied 488 (Opw)  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Aanvangslied: Lied 433 Kom tot ons de wereld wacht 
Bemoediging en groet 
Woorden bij het aansteken van de eerste 
adventskaars 
Ds. Procee: Lied 271 Jezus Christus is het licht van God 
Gebed om Gods ontferming 
Schriftlezing: Romeinen 13 : 11 – 12 
Impuls: lied 780 (Opw) Verwachten 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Jesaja 63 : 19b – 64 : 4a (lector) 
Impuls: Lied 598 (Opw) Uw sterke hand 
Kindermoment met filmpje met projectlied advent 
Schriftlezing: Marcus 13 : 24 – 33 (lector) 
Luisteren: Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede zijn 
Verkondiging ‘Verwachtingsvol uitzien’  
Impuls: Lied 334 (Opw) Heer, uw licht en uw liefde 
schijnen  
Dankgebed en voorbeden, Impuls zingt Lied 371 Onze 
Vader… 
Collectes bij de uitgang 
Slotlied: Lied 1005 Zoekend naar licht  
Heenzending en Zegen  
Impuls: muziek ten uitgeleide 
 
 
 
 
 
 

Algemene berichten 
 

Website De Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze 
gemeente in de gaten, voor belangrijke 
mededelingen, updates, bemoedigingen, 
kindernevendienst, etc. www.defontein058.nl.  
Omrop Fryslân zendt een kerkdienst uit vanuit de 
Martinikerk in Franeker, aanvang 10.00 uur. 
  
Adventsproject 'Dicht bij het licht' 
'Dicht bij het licht' is het thema van het 
adventsproject van de kindernevendienst. Licht is een 
krachtig en aansprekend symbool. Een Bijbels en ook 
voor kinderen begrijpelijk beeld waarmee het goede 
nieuws van Kerst uitgelegd wordt: Gods Zoon is naar 
de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen 
(Johannes 1).  
Vanmiddag tijdens de activiteit voor de kinderen 
staat Johannes 8:12-19 centraal: Jezus vertelt over 
zichzelf dat hij het licht voor de wereld is. Ook de 
Bijbelstekst die in de kerk gelezen wordt voordat de 
adventskaars wordt aangestoken is gericht op dit 
thema. Alle verhalen deze periode verwijzen naar het 
verhaal dat we met Kerst lezen.  
Iedere zondag is er een filmpje met een (luister)lied. 
De kinderen gaan aan de slag met een expeditiekaart 
en ontdekken iedere zondag een spoor van licht, tot 
alle sporen van licht bij elkaar komen met Kerst. 
 
 
 

http://www.defontein058.nl/
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A4Y 
Op 4 december komen we om 19.30 weer bij elkaar 
in De Fontein. Inmiddels is er ook een groep voor de 
16+ onder leiding van Hendrik en Dieuwke Jonker. 
Peter en Irene de Vries 
 
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 
 
Gastpredikant 
Ds. J. Kooistra is onze gastpredikant op zondag  
6 december. Ds. Jan Kooistra werd in 1987 bevestigd 
als predikant in de Gereformeerde Kerk in 
Frieschepalen-Siegerswoude.  
In 1991 verhuisde hij naar Steenwijk en diende daar 
de gemeente tot 1998. Na Steenwijk vertrok hij naar 
zijn nieuwe gemeente in Hoogeveen.  
Nu woont hij in Dwingelo en is verbonden aan de 
Brug-Es Kerk in Dwingelo. 
Preekvoorziener Germen L. van IJs 
 
Zing en Luister 
Zoals bekend wordt door Jolanda en Sita vanuit De 
Fontein een muzikale fruitmand verzorgd.  
De uitzending start elke woensdag om 11.00 uur, 
maar kan daarna op elk tijdstip via 
www.kerkdienstgemist.nl worden beluisterd. Wij zien 
uit naar jullie tips op het gebied van muziek. Schroom 
dus niet en laat weten wat u graag zou willen horen! 
Dit kan via de website, de mail of de app. Een 
hartelijke groet,   
Sita Adema en Jolanda Postma   
 
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  
 
 

Gebed voor de vervolgde kerk 
Wilt u samen met Open Doors danken voor de 
verschillende manieren waarop zij wereldwijd 
kinderen en jongeren bemoedigen in hun geloof?  
Vijf kinderen uit een gezin in Myanmar,  dat hulp 
kreeg van Open Doors, hebben met succes hun 
schoolopleiding afgerond. Een van hen is Daisy: zij is 
dankbaar voor Gods leiding in alle schooljaren, voor 
de gebeden van haar ouders en voor Open Doors 
voor de ondersteuning, zodat ze boeken, een 
schooluniform en schoolgeld kon betalen. 
 
Om te luisteren 
Kari Jobe – The Blesssing 
Kari: “Ik bid dat het ons helpt terug te gaan naar onze 
eerste Liefde, hoop zingt over elk hart en leven 
ademt op de meest verlaten plekken. Zijn zegeningen 
over ons zijn zo goed.” 
 
Kerkdiensten 
Zondag 6 december, 9.30 uur, 2e Advent.  
Voorganger is ds. J. Kooistra uit Dwingeloo. De 
tweede collecte is voor Expect / Studentenpastoraat.   
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