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

 

Zondag 13 december 2020. Derde Advent 
 

Voorganger is ds. Kees Kant uit Nijkerk. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Menno 
Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda.  

Wij wensen u een goede week toe! 
 

13 december, 3e zondag van Advent: Psalm 126 
‘Mensen die nu huilend zaaien, zullen juichen bij de oogst. 

Mensen die nu verdriet en pijn hebben, zullen dan zingen en juichen.’ 
Psalm 126 : 5-6 (BGT)

 

Liturgie 
Voor de dienst: Psalm 24: 1 en 4 De aarde en haar 
volheid zijn 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Aansteken van de derde adventskaars (ouderling van 
dienst) 
Bemoediging en groet 
Luisteren: Lied 125 (Opw) Heer ik kom tot U, hoor naar 
mijn gebed 
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging 
Leefregels 
Luisteren: Lied 245 (Opw)  Hier in uw heiligdom 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment met projectlied Advent 
Schriftlezing: Lucas 1: 39-56 (NBV) 
Luisteren: Gezang 66: 1, 3 en 6 (LvdK) Mijn ziel verheft 
Gods eer  
Verkondiging 
Luisteren: Gezang 125: 1 en 5 (LvdK) O, kom, o, kom 
Immanuël   
Gebed 
Collectes bij de uitgang 
Luisteren: Gezang 127: 1, 2 en 7 (LvdK) Gaat, stillen in 
den lande 
Zegen 
 

Algemene berichten 
Inleveren kopij zondagsbrief 
In verband met de feestdagen wordt de uiterste datum 
inleveren kopij voor de zondagsbrief vervroegd. 
Kopij, inclusief de liturgie, voor Eerste Kerstdag en 
zondag 27 december uiterlijk dinsdag 22 december 
vóór 12.00 uur inleveren. 
Kopij, inclusief liturgie, voor Nieuwjaarsdag en zondag 3 
januari inleveren uiterlijk dinsdag 29 december vóór 
12.00 uur. Dank voor uw medewerking! 
 

Kindernevendienst: Dicht bij het licht 
Deze zondag staat Jesaja 9:1-6 centraal en is het thema 
‘De mensen zullen een stralend licht zien’. God bevrijdt 
zijn volk en stuurt een nieuwe koning. Hij zal voor de 
mensen als een stralend licht in het donker zijn. 
Zondag 20 december, 16:00-17:00 uur, is er weer een 
activiteit in voor de kinderen in De Fontein. 
 

Enkele punten kerkenraadsvergadering 7 december 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het 
houden van meerdere diensten rondom kerst. De 
gemeente wordt hierover zo snel mogelijk 
geïnformeerd. 
De gemeente wordt weer gevraagd om namen in te 
dienen voor ambtsdragers. 
Het contract van pastor Irene de Vries loopt per 1 
februari 2021 af. Op dit moment is nog niet duidelijk 
welke mogelijkheden er zijn voor verlenging. Dat hangt 
van een aantal factoren af. De gemeente wordt 
hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. De 
wijkkerkenraad is in ieder geval zeer tevreden over de 
pastorale invulling van Irene.  
Werkgroep nieuwe predikant wacht nog op het advies 
van AK en CvK hoe de ontstane vacature op te vullen. 
Het aanstellen van een consulent wordt al wat 
concreter. Informatie hierover volgt zo spoedig 
mogelijk. 
De taakgroep Gebed is weer op volle sterkte. Daar zijn 
we blij mee en wensen hun zegen in hun taak. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 4 januari 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 
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Collectemogelijkheden 
Nu er aangepaste diensten zijn met een gering aantal 
kerkgangers beveelt de diaconie de collectes op de 
volgende manier bij u aan. 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 
 

Zing en Luister 
Op woensdag 16 december is er geen uitzending van 
Zing en Luister. We hopen de week voor Kerst twee 
keer een uitzending te verzorgen, maar bij het ter perse 
gaan van dit bericht is daar nog geen zekerheid over te 
geven. Houd u de zondagsbrief in de gaten.  
Een hartelijke groet, Sita Adema en Jolanda Postma 
 

Gastpredikant ds. K.J. Bijleveld 
Zondag 20 december gaat ds. K.J. Bijleveld uit 
Boornbergum-Kortehemmen voor. Hij groeide op in 
Harlingen en studeerde theologie aan de Theologische 
Universiteit Apeldoorn. In 1993 werd hij predikant in de 
Gereformeerde Kerk van Munnekezijl en Kommerzijl. In 
1998 werd hij predikant van Garderen. In 2004 ging 
deze gemeente niet mee met de fusie van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland met de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-
Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Samen met enkele andere gemeenten vormde zij 
de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. In 
2006 werd Ds. Bijleveld predikant van de gemeente 
Boornbergum-Kortehemmen. Hij is vanaf het begin 
voorzitter van de synode van de Voortgezette 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Ook is hij lid van 
het Confessioneel Gereformeerd Beraad. 
Preekvoorziener Germen L. van IJs 
 

Aanmelden voor de kerkdiensten 
U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten tot en met 
31 januari via: weernaardekerkdefontein@gmail.com.  
De stand van zaken van de aanmeldingen is als volgt: 
20 december: volgeboekt; 27 december: nog 22 
plaatsen vrij; 31 december (avond): nog 27 plaatsen vrij; 
1 januari: nog 27 plaatsen vrij; 3 januari: nog 25 
plaatsen vrij; 10 januari: nog 25 plaatsen vrij; 17 januari: 
volgeboekt; 24 januari: nog 28 plaatsen vrij; 31 januari: 
nog 26 plaatsen vrij. Werkgroep ‘Weer naar de kerk’ 

 

Lieve allemaal 
Zoals u weet is onze reis naar Ethiopië afgelopen zomer 
helaas niet doorgegaan. In de zomer van 2021 willen we 
er wederom voor gaan. Maar hiervoor moeten we nog 
wel wat geld ophalen. Helaas staat door het 
Coronavirus het actie voeren al een tijdje stil. Grote 
acties zijn hierdoor de aankomende tijd helaas van de 
baan. Gelukkig is er een actie welke we wel 
Coronaproof kunnen uitvoeren en waar wij uw hulp 
voor nodig hebben, namelijk de marktplaatsactie. Heeft 
u dus spullen die wij mogen verkopen om geld op te 
halen voor ons project? Neem dan contact op met 
Gerda Koezema. Dan zorgen wij er samen voor dat wij 
Coronaproof geld op kunnen halen voor ons project.  
Actiegroep World Servants de Fontein! 
 

Gebed voor de vervolgde kerk in Vietnam 
Bid voor Ho en zijn vrouw Yen, die na hun bekering uit 
hun dorp verbannen werden. Inmiddels zijn ze weer 
terug, maar de dorpelingen deden er alles aan om het 
echtpaar toegang tot schoon drinkwater te ontzeggen. 
Open Doors heeft het gezin nu geholpen met een 
watersysteem naast hun huis. 
Een ander gezin dat dit jaar tot geloof kwam, wordt 
door de lokale autoriteiten onder druk gezet om hun 
geloof op te geven. Het gezin vindt de situatie erg 
spannend en vraagt om gebed. Ze zijn bang dat er iets 
erg zal gebeuren als de dreiging blijft! 
 

Om te luisteren 
Riley Clemmons – Healing.  
Er is altijd hoop. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 20 december, 9.30 uur, Vierde Advent. De 
voorganger is ds. K.J. Bijleveld uit Boornbergum. De 
tweede collecte is voor PKN / Missionair werk in 
Binnenland. Daarom Kerst.  
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren 
wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek 
naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen 
mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, 
de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te 
beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk 
materialen en activiteiten aan om mensen met de 
kerstboodschap kennis te laten maken. 
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