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

 

Zondag 20 december 2020. Vierde Advent 
 

Voorganger is ds. K.J. Bijleveld uit Boornbergum. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van 
dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN / 

Missionair werk Binnenland. Wij wensen u een goede week toe! 
 

20 december,4e zondag van Advent: Psalm 132 
‘Heer, u hebt Sion uitgekozen, in die stad wilt u voor altijd wonen. 

U hebt gezegd: “Dit zal mijn woonplaats zijn, hier zal ik altijd blijven, want altijd heb ik Sion liefgehad.”’ 
Psalm 132 : 13-14 (BGT) 

 

Liturgie 
Voor de dienst: ?? 
Welkom en mededelingen 
Luisteren intochtslied: Psalm 136: 1, 2 en 3  
Stil gebed 
Woorden bij het aansteken van de vierde adventskaars  
Luisteren glorialied: Gezang 120: 1 en 4   
Bemoediging en groet 
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging 
Geloofsbelijdenis met elkaar uitgesproken 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment met filmpje projectlied Advent 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 en 46-49  (HSV, door lector) 
Zingen: Gezang 146: 2 (?? + zingen door ds. Bijleveld)  
Verkondiging 
(thema: verwachting wat komt - verlangen naar verlossing) 

Meditatief ?? 
Luisteren: Gezang 66: 1, 3 en 6  
Gebed en Onze Vader 
Enkele slotwoorden 
Luisteren slotlied: Go tell it on the mountains  
Collectes bij de uitgang 
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 Oudejaarsavond, 
Nieuwjaarsdag en zondag 3 januari inleveren uiterlijk 
dinsdag 29 december vóór 12.00 uur. Dank voor uw 
medewerking! 

 

Gebedsteam 
Ook vandaag is er na afloop van de online kerkdienst 
gelegenheid voor telefonisch gesprek en/of gebed. Tot 
12.30 uur kunt u daarvoor bellen met Peter en Irene de 
Vries. 
 
Kindernevendienst: Dicht bij het licht 
Kort voor Jezus’ geboorte laat God aan Zacharias al iets 
zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon 
Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van 
Jezus. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias een 
lied over Gods trouw en roept hij de mensen op om te 
vertrouwen op ‘het hemelse licht’ (Lucas 1:67-79). 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaat de 
kinderactiviteit op 20 december niet door. 

Collectemogelijkheden 
Nu er aangepaste diensten zijn met een gering aantal 
kerkgangers wil de diaconie de collectes op de volgende 
manier 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 
 
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   

http://www.kerk/
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Gebedsagenda 
Dinsdag 22 december, 9.45 uur: gebedskring bij familie 
Tromp. 
 
Gebed voor vervolgde christenen in Laos 
In Laos is het gebruikelijk dat kinderen voor hun ouders 
blijven zorgen totdat zij overlijden. Maar de 69-jarige 
Ketsana is door haar geadopteerde zoon geslagen en 
het huis uitgezet. Wilt u Ketsana aan de Here God 
opdragen? Bid ook voor Inpong: zijn huis werd door 
dorpsgenoten afgebroken, omdat hij niet stopt met het 
houden van kerkdiensten. 
 
Om te luisteren 
Pentatonix – Amazing grace. Een parelachtige a-capella 
uitvoering van dit bekende lied. 
 

Kerkdiensten 
Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag, 9.30 uur, pastor 
Irene de Vries. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 
Kinderen in de knel. Een beter leven voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. 
Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel 

kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier 
aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en 
Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere 
toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie 
is urgenter dan ooit. Kerken staan op omdat ze geloven 
in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent 
leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van 
Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht 
in het donker. Help de kinderen met voedsel, kleding en 
onderwijs en probeer hen op een betere plek te krijgen. 
Kom ook in actie en geef!  
 

Zondag 27 december, 9.30 uur, ds. Dirk Lof. De tweede 
collecte is voor INLIA t.b.v. asielzoekers.  
INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, biedt 
praktische hulp en juridische en financiële 
ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan 
vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. In 
het Terugkeerhuis biedt INLIA onderdak aan 
uitgeprocedeerde asielzoekers en helpt hen zich voor te 
bereiden op terugkeer naar het land van herkomst.  
 
 

Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 
  
While shepherds kept their watching 

o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 

there shone a holy light. 
 

Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 
 

 
 
 
 

The shepherds feared and trembled 

when lo! above the earth 

rang out the angel chorus 

that hailed our Saviour’s birth! 
  
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 
 

Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 

that blessed Christmas morn. 
 

Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born.

 


