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

Zondag 24 januari 2021. Shoa-herdenking
Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Ouderling van dienst is Sjoerd Wijnsma. Diaken van dienst
is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN /
Missionair werk. Wij wensen u een goede week toe!
24 januari, 3e zondag na Epifanie: Psalm 63
‘Mijn leven lang wil ik u prijzen, met mijn handen omhoog tot u bidden.
Dat is genoeg voor mij, dat is alles wat ik verlang.
Ik wil voor u juichen en zingen.’
Psalm 63 : 5-6 (BGT)

Liturgie
Welkom, mededelingen en stil gebed
Luisteren: Intochtslied Ps. 119: 1 en 2 Welzalig wie
de rechte wegen gaan
Votum en groet
De leefregels / Gebed om ontferming en de Heilige
Geest
Luisteren: loflied 413: 1 en 3 (LB) Grote God wij
loven U
Luisteren naar kinderlied U bent bij mij
Schriftlezing: Samuel 3: 1 t/m 10 (NBV)
Luisteren: Lied 313: 1 en 5 (LB) Een rijke schat van
wijsheid
Schriftlezing: Marcus 1: 14 /m 20 (NBV)
Luisteren: Lied 185: 1, 2 en 3 (ELB) Leer mij Uw weg
Overdenking
Luisteren: Lied 246 helemaal (ELB) Ik bouw op U
Gebed en het Onze Vader
Luisteren: Lied 653: 1, 6 en 7 (LB) U kennen uit en
tot U leven
Zegen
Luisteren: Lied 416 helemaal (ELB) Ga met God

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 in januari 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 van harte 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
Maand van de Bijbel
Van 24 januari tot 21 februari 2021 wordt voor de
tweede keer de Maand van de Bijbel
georganiseerd. Thema dit jaar is Houvast. Tijdens
de Maand van de Bijbel wordt deze inspirerende
bestseller op de agenda gezet om er samen in te
duiken, eruit te lezen en verhalen en ervaringen
met elkaar te delen. Het essay wordt dit jaar
geschreven door René de Reuver en Gerard de
Korte. Informatie over de Maand van de Bijbel is te
vinden via www.maandvandebijbel.nl

Samen delen …
Als diaconie van De Fontein kregen we van het
sociaal wijkteam het verzoek of we hulp kunnen
bieden aan een man uit Afghanistan, die een flatje
in Leeuwarden toegewezen kreeg.
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u.

De vraag was of wij met onze Kringloop op Afroep
kunnen helpen. In zijn flatje ontbreken een aantal
basiselementen, zoals een kleine eettafel met drie
stoelen, een zitbank en eventueel een wasmachine
en een koelkastje. Zouden wij met elkaar hem
kunnen helpen! Samen delen is pas fijn.
Alvast bedankt,
Menno Sijtsma
Huispaaskaarsen 2021
Er is weer gelegenheid om uw Huispaaskaarsen te
bestellen, met keuze uit 6 soorten met opdruk en
reliëfs, verkrijgbaar in 3 lengtes. Een bijpassende
kandelaar is ook mogelijk (hout of metaal).
Dit jaar hebben we te maken met de corona-crisis.
Daarom kunnen we helaas de bestelling niet zelf
voor u regelen.
Bezoek daarom zelf de website: www.boca.nl. De
foto's in de catalogus op de website geven een
goed beeld van de kaarsen.
Als u de bestelling vóór 1 maart doorgeeft aan de
fabriek, dan wordt die voor Pasen (4 en 5 april) bij
u thuis bezorgd.
Contactpersonen:
Sita Adema en Hanny Wielinga

Om te luisteren
Patrick Mayberry – Breakthrough miracle power
De zanger bidt dat dit lied je dichter bij Jezus mag
brengen en dat het laat zien dat Hij met je
meegaat.

Kerkdiensten
Zondag 31 januari, 9.30 uur, ds. P. Beintema uit
Leeuwarden. De tweede collecte is voor PKN – Jong
Protestant. Sirkelslag: interactief Bijbelspel.
Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest
interactieve spel tussen kindergroepen en
jeugdgroepen uit heel Nederland. Kinderen voeren
als groep uitdagende opdrachten uit. Het spel is
een mooie manier om ongedwongen bezig te zijn
met geloofsonderwerpen waarin altijd een
Bijbelverhaal centraal staat. Sirkelslag draagt
bovendien bij aan teambuilding en versterkt het
onderlinge vertrouwen in een groep.

Gebedsactiviteiten
Door de huidige maatregelen kunnen de
gebedskringen niet meer bij elkaar komen, maar bij
eenieder thuis wordt er natuurlijk wél gebeden!
Week van Gebed 17 t/m 24 januari 2021
Ondanks de corona doen de Leeuwarder kerken
online toch mee met de internationale Week van
Gebed met als thema ‘Blijf in mijn liefde’. Het
programma is te vinden op www.geloven058.nl .
Voor elke dag een Bijbelgedeelte en gebedspunten
erbij! Dit is thuis prima te volgen! En ook ná deze
week nog de moeite waard!
Gebed voor de vervolgde kerk in Oman
Het is niet verboden om christen te worden,
volgens de overheid in Oman. Maar islamitische
families staan daar heel anders in. Uit angst voor
eerverlies doen ze er alles aan om christenen terug
te laten keren naar de islam. Bid om
standvastigheid voor christenen die onder deze
druk leven.
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u.

