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

 

Zondag 27 december 2020 
 

Voorganger is ds. Dirk Lof. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Harold de Haan.  
De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor INLIA / ten behoeve van 

asielzoekers. Wij wensen u een goede week toe! 
 

27 december, Zondag na kerst: Psalm 147 
‘Inwoners van Jeruzalem, zing voor de Heer! 

Inwoners van Sion, breng eer aan je God!’ 
Psalm 147 : 12 (BGT) 

 
Liturgie 
Intochtslied 435: 1 en 2 (LB) Hef op uw hoofden  
Stil gebed 
Votum en Groet 
Gebed van Verootmoediging 
Woord van vergeving 
Woord van bemoediging 
Luisteren: Lied 118: 2 (LvdK) Vervul, o Heiland het 
verlangen 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: Galaten 5: 13 – 26 en H.C. Zondag 16, 
vraag en antwoord  
 

Vr. 43 Wat verkrijgen wij nog meer door het offer en de 
dood van Christus aan het kruis? 
Antw. Dat door zijn kracht onze oude mens met Hem 
gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de kwade 
begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar 
wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer brengen 
 

Luisteren: Lied 66: 3, 4, 5 en 6 (LvdK) Hoe heilig is 
zijn naam 
Verkondiging 
Luisteren: Lied 118: 1 (LvdK) Op U, mijn Heiland 
blijf ik hopen 
Dienst der gebeden 
Collectes, zoals bekend 
Slotlied 447: 1, 2 en 3 Het zal zijn in de laatste der 
tijden 
Zegen 
 

 
 
 

Het thema in de verkondiging is “het goede leven”. 
Daar hoor je veel over spreken en dat zal wel 
komen omdat je met die insteek met elkaar verder 
kunt komen, ook als de verschillen groot zijn of 
lijken. 
In de preek wil ik uitleggen hoe de Catechismus 
leert aangaande het goede leven in twee punten:   
1. vrijheid van (wat er allemaal macht over een 
mens kan hebben; verlossing dus)  en  
2. vrijheid tot (een dankbaarheid voor de verlossing 
die zich uitleeft in gebed en dienst). Die ‘vrijheid 
tot’ wordt wat al te lichtvaardig verondersteld in 
onze cultuur en anders ingevuld dan in de 
Catechismus, zou ik denken. 
Ds. Dirk Lof 

 
Algemene berichten 
Inleveren kopij zondagsbrief 
In verband met de feestdagen wordt de uiterste datum 
inleveren kopij voor de zondagsbrief vervroegd. 
Kopij, inclusief liturgie, voor Oudejaarsavond, 
Nieuwjaarsdag en zondag 3 januari inleveren uiterlijk 
dinsdag 29 december vóór 12.00 uur; verspreiding 
papieren versie volgt op woensdag 30 december.  
Dank voor uw medewerking! 
 
Collectemogelijkheden 
Nu er aangepaste diensten zijn met een gering aantal 
kerkgangers wil de diaconie de collectes op de volgende 
manier bij u aanbevelen.  
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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 
 
Nieuwjaarsdienst 10.30 uur! 
In Geandewei staat een foutieve aanvangstijd van de 
Nieuwjaarsdienst. Deze begin niet om 19.30 uur, maar 
om 10.30 uur. 
 
Kerkelijk werker Irene de Vries 
De wijkkerkenraad is blij u te kunnen mededelen dat 
het contract van kerkelijk werker Irene de Vries 
verlengd wordt tot 1 februari 2022 onder de huidige 
voorwaarden. We wensen Irene voor het komend jaar 
een gezegende tijd toe. 
 
Zing en Luister 
Vanwege tegenvallende kijk- en luistercijfers en onze 
beide agenda's hebben wij moeten besluiten om 
vooreerst te stoppen met het programma Zing en 
Luister. De uitzending van kerstavond zal in ieder geval 
voorlopig de laatste uitzending zijn. 
Of we op een later moment nog eens een doorstart 
maken, kunnen we nu helaas nog niet zeggen. Wel 
hebben we met veel plezier het programma voor u 
gemaakt.  
Al onze uitzendingen blijven terug te luisteren 
via kerkomroep.nl (vanaf eind mei) 
en kerkdienstgemist.nl (vanaf 4 november).  
Een hartelijke groet van  
Sita Adema en Jolanda Postma 
 
www.daaromzijnwekerk.nl 
Een initiatief van GZB, HGJB en IZB. Thuis op de bank of 
in de kerk op anderhalve meter van elkaar. De één vindt 
het fijn op afstand, de ander wil weer voluit ‘Wat hou ik 
van Uw huis!’ zingen.  
 

Toch zijn we samen gemeente van Christus. En 
natuurlijk willen we in navolging van Jezus van 
betekenis voor elkaar en onze omgeving zijn. Maar hoe 
doe je dat in deze tijd? Overal in kerken en gemeenten 
horen we het verlangen om te willen leven vanuit de 
opstandingskracht van Christus. Naast alle inspirerende 
verhalen merken we dat er ook verlegenheid is. Want 
we worstelen nog meer dan voor Corona met hoe we 
iedereen bij de kerk kunnen houden. Daarom zijn deze 
drie organisaties gestart met de campagne 
#daaromzijnwekerk. Niet omdat zij alle antwoorden 
hebben. Wel omdat ze geloven dat de Geest ons helpt 
om samen inzicht te krijgen in de tijd. Dat Hij ons 
inspireert bij het zoeken naar nieuwe wegen van kerk-
zijn en ons leert leven vanuit hoop! Laten we de 
komende tijd samen op zoek gaan! 
 
Gebed voor vervolgde christenen in Jemen 
Bid voor de christenen daar, zij hebben nieuwe kracht 
nodig na vijf jaar oorlog. Bid dat ze sterk blijven staan in 
hun geloof en dat ze een licht voor hun omgeving zijn! 
Bid voor recht en gerechtigheid in dit land, waar vaak 
jonge meisjes het risico lopen om als bruid verkocht te 
worden, en jonge mannen zonder werk kans lopen 
gerekruteerd te worden door terroristische groepen. 
Bid voor hun bescherming! 
 
Om te luisteren 
I Am They – Faithful God Een album over Gods trouw. 
Hebreeën 10:23. 
 

Kerkdiensten 
Oudejaarsavond 19.30 uur, de heer Sjouke van der 
Meulen uit Kollumerzwaag. De tweede collecte is de 
Eindejaarscollecte ten behoeve van kerkenwerk in de 
PGL. 
Nieuwjaarsdag 10.30 uur, mevrouw Nelleke Berntsen. 
De tweede collecte is een extra collecte voor de 
Diaconie. 
Zondag 3 januari 9.30 uur, de heer Sjouke van der 
Meulen uit Kollumerzwaag. De tweede collecte is voor 
de wijkkas van De Fontein. 

 

 

http://kerkomroep.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
http://www.daaromzijnwekerk.nl/

