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

Zondag 7 februari 2021
Voorganger is ds. Evert P. van der Veen uit Oldemarkt. Ouderling van dienst is Romana Bremer.
Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte
is voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat. Wij wensen u een goede week toe!
7 februari, 5e zondag na Epifanie: Psalm 142
‘Ik roep naar de Heer, ik smeek hem om hulp.
Al mijn zorgen spreek ik uit, ik vertel hem over mijn ellende.’
Psalm 142 : 2-3 (BGT)

Liturgie
Luisteren voor de dienst: Lied 913 (LB) Wat de
toekomst brengen moge
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Luisteren: Psalm 107: 1 en 4 (vers 4 gesproken
door voorganger)
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Luisterlied: Moed door Martin Brand en Elise
Mannah
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment met lied: Je hoeft niet bang te zijn
Schriftlezing: Psalm 107: 1 – 8, 13 – 14, 19 – 20
Luisteren: Lied 657: 1, 3 en 4 (LB) Zolang wij
ademhalen
Schriftlezing: Johannes 16: 31 – 33
Luisteren: Lied 942: 3 (LB) Ik sta voor U in leegte en
gemis (gesproken door voorganger)
Verkondiging: Moed houden
Luisteren: Lied 836: 1, 4 en 5 (LB) O Heer die onze
Vader zijt
Gebed
Aandacht voor de collectes
Luisteren: Lied 905: 3 en 4 (LB) Wie zich door God
alleen laat leiden
Zegen
Slotlied als antwoord op de zegen: Lied 418: 1 en 2
(LB) God, schenk ons de kracht

Algemene berichten
Website De Fontein
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze
gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen,
updates, bemoedigingen, etc. www.defontein058.nl.
Omrop Fryslân zendt in februari een kerkdienst uit
vanuit de Kruiskerk in Burgum, 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
Uit de kerkenraad
De lockdown wordt met 3 weken verlengd. Dat
betekent dat in de huidige onlinediensten geen
verandering komt. Tot en met zondag 28 februari zijn
onze diensten alleen online te volgen zonder bezoekers.
Kerkenraadsvergadering
Maandag 8 februari vergadert de wijkkerkenraad
online. Mocht u zaken hebben die besproken moeten
worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.
E: scriba@defontein058.nl.
Guus Yska, scriba
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Gebedsteam
Vandaag zijn na afloop van de online dienst beschikbaar
voor gebed en/of gesprek: Gerrit Jan en Femke Wolters.
U kunt hen tot 12.00 uur bereiken
Van harte aanbevolen!
Gastpredikant Ds. Peter L. Smilde uit Drachten
Ds. Peter L. Smilde is sinds september 2018 met veel
plezier predikant in de Zuiderkerk in Drachten. “Wat mij
zo aantrekt in de Zuiderkerk is de warme onderlinge
betrokkenheid, de openheid naar de samenleving én niet in de laatste plaats - een geloof dat verankerd is in
Jezus Christus, bron van leven en hoop. Ik ben van het
jaar 1958, zoon van een predikants-echtpaar, heb
theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Ben getrouwd met Ymkje Veenstra. We
hebben drie kinderen, waarvan de middelste, Jeroen,
ons in 1996 is ontvallen; inmiddels hebben we drie
kleinkinderen. Drachten is na Baambrugge, Haastrecht,
Katwijk en Alphen aan den Rijn mijn vijfde standplaats.”
Preekvoorziener Germen L. van IJs

Om te luisteren
Lauren Daigle – Come back home
Houd je bezig met de dingen die echt belangrijk zijn.
Bedenk waar je vandaan komt en Wie van jou houdt.

Kerkdiensten
Zondag 14 februari, 9.30 uur, ds. P. Smilde uit
Drachten. Eerste Lijdenszondag.
De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Noodhulp
Ethiopië wordt regelmatig getroffen door extreme
droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten
mislukken, vee sterft en waterbronnen drogen op.
Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de
kwetsbaarste inwoners met noodhulp. Daarnaast wordt
landbouwtraining gegeven en wordt er gezocht naar
andere bronnen van levensonderhoud.
(NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Ethiopië)

Bedankt
Wat was en is het fijn en goed, dat jullie als gemeente
van De Fontein zo reageerden op het verzoek
om onze man uit Afghanistan te helpen. Het mag ons
als gemeente een warm gevoel geven. Alles kon
geregeld worden, ook het ophalen van en het brengen
naar de woning van deze naaste. Fijn, goed en warm.
Woorden die we mogen onthouden. Groeten van jullie
Diaconie (Menno Sijtsma)
Gebed voor vervolgde christenen in Oezbekistan
Bid voor onze broers en zussen in dit land, met name
voor christenen met een moslimachtergrond. Zij komen
bijeen in illegale huiskerken. Bid om bescherming en
moed. Dank de Here God voor hele families die tot
geloof komen, doordat één familielid christen wordt en
het goede nieuws met anderen deelt!
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