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

Zondag 31 januari 2021
Voorganger is ds. P. Beintema uit Leeuwarden. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van
dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN –
Jong Protestant. Wij wensen u een goede week toe!
31 januari, 4e zondag na Epifanie: Psalm 111
‘Wat de Heer doet, is goed en eerlijk. Zijn wetten zijn betrouwbaar.
Zijn regels veranderen nooit, ze zijn eerlijk en rechtvaardig.’
Psalm 111 : 7-8 (BGT)

Liturgie
Welkom, mededelingen en stil gebed
Luisteren: Psalm 121: 1 en 2
Votum en groet
Luisteren: Psalm 121: 3 en 4
Gebed van verootmoediging, aansluitend
Luisteren: als Kyrie Lied 997: 1, 2 en 4 en
Luisteren: als Gloria Lied 305: 1
Schriftlezing: Marcus 12: 28 – 33 (over de wet
Gods)
Luisteren: Lied 836: 1
Luisteren naar kinderlied U bent bij mij
Luisteren: Lied 314: 1 en 3 (als gebed om het licht
van Gods Geest)
1e Schriftlezing: Leviticus 26: 1-5 en 9-16 (NBV –
door lector)
Luisteren: Lied 313: 1
2e Schriftlezing: Marcus 1: 21-39 (NBV)
Luisteren: Lied 530: 1
Woordverkondiging: Jezus komt naderbij!
Luisteren: Psalm 97: 1, 3 en 6
Gebed: Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Aandacht voor collectes
Luisteren: Lied 868: 1 en 5
Zegen
Tekst liturgie van brief kan afwijken van tekst liturgie
op beamer

Algemene berichten
Ziektemeldingen
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag,
tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd
voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag
doorgeven aan: Wimmie Timmermans, Bleekhof
163. T: (058) 266 57 10.
E: W.Timmermans1948@kpnmail.nl. Wimmie
verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’.
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
Door de online kerkdiensten kunnen momenteel
geen fysieke collectes plaats vinden. Uw bijdrage
blijft echter hard nodig om het kerkelijk werk
mogelijk te maken. U kunt uw gaven overmaken
naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17
van de 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
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zondagsbrief vermeld en ook in 'Geandewei'. Van
harte aanbevolen! Taakgroep Diaconie
Gastpredikant Ds. Evert Pieter van der Veen
Ds. Evert P. van der Veen was predikant in 1983 te
Numansdorp en verhuisde in 1988 naar Nunspeet
en woont momenteel in Oldemarkt. Hij is auteur
van verschillende boeken en schrijft regelmatig een
overdenking in Geandewei. Ook is hij bekend als
vaste pastor van de Elisabeth(bode). Na zijn
opleiding aan de Pedagogische Academie in Sneek
ging hij naar de Theologische Hogeschool in
Kampen, waar hij afstudeerde in 1983 met het
doctoraal examen theologie.
Preekvoorziener Germen L. van IJs
Samen delen …
De diaconie van De Fontein kreeg van het sociaal
wijkteam het verzoek om met onze Kringloop op
Afroep hulp te bieden aan een man uit
Afghanistan, die een flatje in Leeuwarden
toegewezen kreeg. 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 hem
met elkaar kunnen helpen! Samen delen is pas fijn.
Alvast bedankt,
Menno Sijtsma
Maand van de Bijbel
Van 24 januari tot 21 februari wordt voor de
tweede keer de Maand van de Bijbel
georganiseerd. Het thema 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

Gebed voor de vervolgde kerk
Wilt u vandaag bidden voor alle medewerkers van
Open Doors, zowel in Nederland als in alle landen
op deze wereld waar christenen vervolgd worden.
Dat ze ondanks corona de mensen kunnen blijven
bemoedigen in hun geloof in Jezus Christus .
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 of www.shop.boca.nl. Tel. Boca
Noord: 088 400 59 00.
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
Ginny Owens – Expressions radiant
Een album met een boodschap van hoop .

Kerkdiensten
Zondag 7 februari, 9.30 uur, ds. E. P. van der Veen uit

Oldemarkt. De tweede collecte is voor Kerk in Actie
Werelddiaconaat. Water staat Bengalen aan de
lippen. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege
overstromingen. Door klimaatverandering komen
die steeds vaker voor. De overstromingen spoelen
de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg.
Dit heeft direct gevolgen voor hun
levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners
van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze
zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen
voorbereiden.
(NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
rampenbestrijding Bangladesh)
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