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

 

Zondag 6 december 2020. Tweede Advent 
 

Voorganger is ds. J. Kooistra uit Dwingeloo. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van 
dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor 

Expect / Studentenpastoraat. Wij wensen u een goede week toe! 
 

6 december, 2e zondag van Advent: Psalm 80 : 1-8 
‘Machtige God, geef ons weer kracht. 

Kom bij ons en bescherm ons, dan zijn we gered.’ 
Psalm 80 : 8 (BGT) 

 

Liturgie 
Voor de dienst luisteren: Lied 104 (HH) / 18 (JdH)  
Alzo lief had God de wereld 
Welkom en mededelingen  
Stil gebed 
Aanvangslied: Lied 442: 1 en 2 (LB)  
Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
Aanvangswoord en groet 
Gebed 
Luisteren: Lied 885: 1 en 2 (LB)  
Groot is Uw trouw o Heer 
Kindermoment Advent 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 
Luisteren: Lied 473: 1, 2, 9 en 10 (LvdK)  
Neem mijn leven laat het Heer 
Overdenking 
Luisteren: Lied 441: 1, 2 en 7 (LB)  
Hoe zal ik U ontvangen 
Gebeden 
Collectes bij uitgang 
Slotlied: Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB)  
Nu daagt het in het Oosten 
Zegen 
 

Algemene berichten 
 

Adventsproject ‘Dicht bij het licht’ 
Het thema van het adventsproject voor de kinderen 
is deze zondag ‘God schept het licht’. Genesis 1:1-5 
staat centraal: God maakt de hemel en de aarde. Op 
de eerste dag schept God in het donker als eerste het 
licht. Dat licht is mooi en goed. 
 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst aanwezig voor 
gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke Wolters. 
Tot 12.00 uur vandaag kunt u hen ook telefonisch 
bereiken. Van harte aanbevolen! 
 
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 elke zondag een kerkdienst uit 
vanuit de Martinikerk in Franeker, aanvang 10.00 
uur. 
 
Collectemogelijkheden 
Nu er aangepaste diensten zijn met een gering aantal 
kerkgangers wil de diaconie de collectes op de 
volgende manier van harte bij u aanbevelen.  
U kunt uw gaven overmaken naar het 
rekeningnummer van de wijkkas van De Fontein NL84 
RABO 0373 7242 17 Protestantse Wijkgemeente De 
Fontein o.v.v. collecte 1 of 2.  
Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk,  
collecte 2 is de doelcollecte.  
Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld. 
Taakgroep Diaconie 
 
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 

http://www.defontein058.nl/
mailto:scriba@defontein058.nl
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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   
 
Aanmelden voor de kerkdiensten 
U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten tot en 
met 10 januari via: 
weernaardekerkdefontein@gmail.com.  
De stand van zaken van de aanmeldingen is als volgt:  
6 december: volgeboekt; 13 december: nog 5 
plaatsen vrij; 20 december: volgeboekt;  
Kerstdagen en 27 december: iedereen krijgt hierover 
een mail of brief;  
31 december (avond): 30 plaatsen vrij;  
1 januari: 30 plaatsen vrij; 3 januari: 30 plaatsen vrij;  
10 januari: 30 plaatsen vrij; 17 januari: volgeboekt. 
Werkgroep ‘Weer naar de kerk’ 
 
Met elkaar Voor elkaar 
Het was fijn en goed en overweldigend, waarvoor 
jullie hebben gezorgd. 
De actie voor de voedselbank heeft tien barstensvolle 
kratten opgeleverd. Hiervoor namens de voedselbank  

hun hartelijke dank. Op het bord bij de kar van samen 
delen zal de komende tijd staan: Met elkaar Voor 
elkaar. Alles wat er nu wordt ingezet is voor de 
mensen in de Vrijheidswijk en Bilgaard. Als diaconie 
hopen we samen met u de kar weer goed te vullen. 
Samen delen is toch fijn! 
 
Gebedsactiviteiten 
(onder voorbehoud van de huidige 
coronamaatregelen!) 
Dinsdag 8 december, 9.45 uur: gebedskring bij Hanny 
Wielenga. 
  
Gebed voor de vervolgde kerk in Irak 
Bid voor Fakri (11 jaar) en zijn ouders die 7 jaar 
geleden uit het onveilige Mosul vluchtten naar Erbil; 
wat zouden ze graag thuis Kerst kunnen vieren! Bid 
voor alle Irakezen die hun land ontvlucht zijn, maar 
juist in andere landen de Here Jezus leerden kennen. 
Dank de Here God dat Hij niet gebonden is aan een 
land, maar dat Zijn Geest overal ter wereld harten 
kan aanraken! 
 
Om te luisteren 
The Dailys – Bring you home 
Een herinnering aan de onvoorwaardelijke liefde die 
we van onze Vader in de hemel ontvangen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 13 december, 9.30 uur, 3e Advent.  
Voorganger is ds. Kees Kant uit Nijkerk.  
De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda.
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