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

 

Zondag 10 januari 2021 
 

Voorganger is de heer Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag. Ouderling van dienst is Margreet 
Mollema. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor het ZWO-project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe! 
 

10 januari, 1e zondag na Epifanie; Doop van de Heer: Lied 157 ‘De lofzang van Maria’ 
‘Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; en deed mij grote dingen.’ 

 
Liturgie 
Luisterlied voor de dienst: Hallelujah chorus uit The 
Messiah van Händel (Mormon Tabernacle Choir) 
Welkom en mededelingen  
Stil gebed 
Luisteren intochtslied: Gezang 231: 1, 2, 3 en 4 
(LvdK) Wij knielen voor Uw zetel neer   
Bemoediging en groet 
Luisteren: Lied Son of Mary (gezongen in het 
Engels, met Nederlandse ondertiteling)   
Regels voor onderweg 
Luisteren: Lied 189a: 1, 2 en 4 (ELB) Vaste Rots van 
mijn behoud 
Gebed om de opening van het Woord 
Luisteren naar kinderlied: U bent bij mij 
Schriftlezing: Mattheüs 3 : 13 – 17 (NBV) 
Luisteren: Lied Johannes roept bij de Jordaan 
(bundel onbekend)  
Verkondiging:  Jezus’ doop geeft vreugde in je 
eigen doop 
Luisteren: Lied De doop (Sela)  
Dankgebed en voorbeden 
Geloofsbelijdenis 
Luisteren slotlied: Wat een dag zal dat zijn (bundel 
onbekend)  
Zegen 
 

 
 
 

Algemene berichten 
 

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 een kerkdienst uit vanuit de 
Trinitaskerk in Heerenveen, aanvang 10.00 uur. 
  
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 
 
Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans is deze keer anders dan u van 
ons gewend bent. Door corona hebben we te 
weinig lopers. Daarom is besloten om dit jaar de 
kerkbalansenveloppen bij u in de bus te doen.  
U kunt het formulier invullen en in bijgaande 
retourenvelop met antwoordnummer (dus geen 
postzegel nodig) op de bus doen. 

http://www.defontein058.nl/


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

De actie Kerkbalans is van 16-30 januari. De brief 
kunt u verwachten in de week van 18-23 januari. 
Gerard Wijngaarden en Jaap Visser 
 
Gemeenteleden 
Op zaterdag 16 januari start de actie Kerkbalans. 
Deze actie is van groot belang voor onze 
protestantse gemeente.  
Wij, de kerkrentmeesters, bevelen de actie van 
harte bij u aan. U weet misschien dat de financiële 
positie van de protestantste gemeente 
Leeuwarden in zwaar weer verkeert!  
Ook daarom vertrouwen wij op uw gaven. 
Uw kerkrentmeesters 
 
Gebed voor vervolgde christenen in India 
Pastor Ramesh en zijn vrouw en moeder zijn in 
elkaar geslagen door extremisten. Bid voor hun 
lichamelijke en geestelijke herstel.  
Bid ook voor de 18-jarige Nikhil die door zijn familie 
het huis werd uitgezet; nu heeft hij een plekje 
gevonden in de kerk en daar woont hij nu.  
Ook wordt gebed gevraagd voor voorganger Aman, 
die al veel mensen in zijn dorp over de Here Jezus 

vertelde. De tegenstand van dorpsgenoten nam 
sterk af toen een ernstig ziek meisje genas nadat 
Aman voor haar had gebeden!    
 
Om te luisteren 
Asarela – I believe 
Efeziërs 3 : 20 
 

Kerkdiensten 
Zondag 17 januari, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet uit 
Bolsward. De tweede collecte is voor PKN / 
Ondersteuning gemeenten.  
Goed toegerust aan de slag in de kerk 
Binnen de kerken zijn tienduizenden mensen actief 
op het gebied van pastoraat, missionaire presentie, 
diaconaat, jeugdwerk, bestuur en beheer. Met een 
divers trainingsaanbod helpt de academie van de 
Protestantse Kerk zowel professionals als 
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. 
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk 
hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze 
ervaringen uit.   

 
 
 


