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Welkom in de dienst van De Fontein! 

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl) 
 

Zondag 3 januari 2021 

Voorganger is de heer Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag. Ouderling van dienst is Jan 
Meijering. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De 

tweede collecte is voor de wijkkas. Wij wensen u een goede week toe! 
 

3 januari, Epifanie: Psalm 72 
‘Laat iedereen God danken. Hij is de Heer, de God van Israël. 

Hij doet wonderen, hij alleen. 
Laat iedereen hem altijd danken, want hij is machtig. 

Laat God over de hele aarde heersen. 
Amen, amen!’ 

Psalm 72 : 18-19 (BGT) 

 
 

Liturgie 
Luisterlied voor de dienst: Oh, Happy Day (Edwin 
Hawkins)  
Welkom en mededelingen  
Stil gebed 
Luisteren: Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk hoe goed is 
mij Heer 
Bemoediging en groet 
Luisteren: Lied 474: 1, 4, 5 en 6 (LB) Looft God gij 
christenen        
Regels voor onderweg 
Luisteren: Lied It is well with my soul (Engelse 
versie)    
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Lucas 2: 22-35 (NBV) 
Luisteren: Gezang 68: 1 en 2 (Lofzang van Simeon) 
Verkondiging: Je Redder ontmoeten 
Luisteren: Lied 439: 1, 2 en 3 (LB) Verwacht de 
komst des Heren 
Dankgebed en voorbeden 
Geloofsbelijdenis 
Luisteren: Slotlied Er is een God die hoort        
Zegen 
 

 
 

Bloemengroet en meeleven 

Er is deze zondag geen bloemengroet. 
 

Algemene berichten 
 
Gebedsteam 
Op deze eerste zondag van het jaar 2021 zijn Dieuwke 
Jonker en Pytsje Dijkstra na afloop van de online-dienst 
telefonisch bereikbaar voor gesprek en/of gebed. 
Tot 12.00 uur vandaag kunt u hen bellen. 
Van harte aanbevolen! 
 
Consulent ds. Dirk Lof 
De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat ds. Dirk 
Lof bereid is gevonden de kerkenraad als consulent te 
begeleiden bij het beroepingstraject tijdens de vacante 
periode. 
 
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; deze maand vanuit de 
Trinitaskerk in Heerenveen, aanvang 10.00 uur. 
  
 
 
 

http://www.defontein058.nl/


www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

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 

 
Gebedsactiviteiten 
Dinsdag 5 januari, 9.45 uur: gebedskring bij familie 
Tromp. 
 
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. 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 
  
Gebed voor de vervolgde kerk in Centraal-Azië 
Vanwege (of juist dankzij!) het coronavirus kregen 
lokale partners van Open Doors de kans om het 
evangelie op unieke wijze te verspreiden: bij het 
uitdelen van noodhulppakketten deelden ze met ruim 
2.000 families het goede nieuws. Pjetr was als 
kerkleider betrokken bij deze actie en hij vraagt: “Bid 
met ons voor de mensen met wie we over de Here 
Jezus hebben gepraat. Bid dat het zaad vrucht draagt in 
hun harten.” 
 
Om te luisteren 
Mission House – I love You, Lord Psalm 116 
Een pure uitvoering die Psalm 116 nieuw leven inblaast. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 10 januari, 9.30 uur, de heer Sjouke van der 
Meulen uit Kollumerzwaag. De tweede collecte is voor 
het ZWO-project Rwanda.  
 
    

 
 
 

http://kerkomroep.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/

