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

 

Zondag 14 februari 2021. Eerste Lijdenszondag 
 

Voorganger is ds. Peter Smilde uit Drachten. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is 
Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 

Noodhulp. Wij wensen u een goede week toe! 
 

14 februari, 6e zondag na Epifanie: Psalm 32 
‘Iedereen die trouw is aan de Heer, moet blij zijn en juichen. 

Iedereen die eerlijk is, moet zingen van vreugde. Want de Heer is goed!’ 
Psalm 32 : 11 (BGT) 

 

Liturgie 
Welkom 
Luisteren: Lied 717 (Opw) Stil, mijn ziel, wees stil  
Stil gebed, Onze hulp en groet 
Gebed  
Luisteren: Lied 466: 1, 2 en 4 (HH) Vaste rots van mijn 
behoud  
Bemoediging 
Luisteren: Lied 413: 1, 3 en 2 (LB) Grote God wij loven u  
Schriftlezing: Daniël 6:1-17a (NBV) 
Kinderlied: Als je bidt zal hij je geven 
Verkondiging (deel 1) 
Muzikaal intermezzo: melodie van Lied 125 (Opw) Heer ik 
kom tot U  
Verkondiging (deel 2) 
Luisteren: Lied 8 (HH) / Lied 727 (Opw) Ik val niet uit zijn 
hand  
Gebeden 
Collectemoment met PowerPoint 
Luisteren: Lied 416: 1, 2, 3 en 4  (LB) Ga met God en Hij zal 
met je zijn  
Zegen 
 

 

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 
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 rek. nummer 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 zondagsbrief 

vermeld en ook in 'Geandewei'. Van harte aanbevolen! 
Taakgroep Diaconie 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 1 maart vergadert de wijkkerkenraad weer 
online. Mocht u zaken hebben die besproken moeten 
worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.  
E: scriba@defontein058.nl.  
Guus Yska, scriba 

 
Enkele punten uit de online kerkenraadsvergadering van 
8 februari: 
- Het is wenselijk een assessor toe te voegen aan het 
moderamen. Het moderamen is op dit moment te 
kwetsbaar. 
- Het contract van pastor Irene de Vries is formeel door de 
kerkenraad vastgesteld en is met 1 jaar onder dezelfde 
condities verlengd. 
- Gemeentelid Dirk Sierd de Vries loopt op dit moment 
stage bij ds. Aat Roest in wijkgemeente De Jacobijner. Hij 
zal binnenkort worden bevestigd als ouderling met 
bijzondere opdracht vanuit De Fontein. Hij gaat voor 2 
dagen in de week aan de slag bij het Studentenpastoraat. 
Het Studentenpastoraat zal zelf de gemeente verder 
informeren. De kerkenraad zal de bevestiging officieel 
afkondigen 
- Het eventueel mogen beroepen van een predikant ligt op 
dit moment stil. Er is vanuit de AK/CvK nog geen 
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goedkeuring gegeven. De wijkkerkenraad zal nogmaals 
navraag doen wat er mogelijk is. 
- Door de diaconie is gekeken naar het online vieren van 
het Heilig Avondmaal. Dit zal gebeuren in een viering 
tijdens de Paascyclus. 
- De kerkdiensten met alleen nog maar gastvoorgangers 
worden geëvalueerd. Enkele opmerkingen zijn besproken. 
Onze preekvoorziener neemt deze ter harte. 
- Er zal weer vaker een organist aanwezig zijn tijdens de 
diensten, zodat ook andere liederen gespeeld kunnen 
worden. 
 

Huispaaskaarsen 2021 
Er is weer gelegenheid om uw Huispaaskaarsen te 
bestellen, met keuze uit 6 soorten met opdruk en reliëfs, 
verkrijgbaar in diverse lengtes. Dit jaar hebben we te 
maken met de corona-crisis. Daarom kunnen we helaas de 
bestelling niet zelf voor u regelen. Op www.boca.nl kunt u 
zelf de kaarsen bekijken en eventueel bestellen.  
Ook kunt u via de Jacobijner wijkgemeente kaarsen 
bestellen: vóór 25 februari. Zie hiervoor op 
www.jacobijner.nl onder het kopje “huispaaskaarsen 
bestellen” of via de keuze genoemd in de Geandewei van 
29 januari op pagina 18. De bestelling wordt verzorgd 
door de Werkgroep ‘Vieren’ van de Jacobijner. 
Contactpersonen:  
Sita Adema en Hanny Wielinga 
 

Beste gemeenteleden 
Ook in coronatijd zijn uw goede gaven zeer welkom. In het 
volgende overzicht ziet u de opbrengst voor 
de verschillende collectes in december. 
Diaconie & Kerk 825 euro; Kerk in Actie Kinderen in de 
knel 606 euro; St. Inlia inzake Noodfonds 292 euro; PKN  
Missionair werk 108 euro; Kerk in Actie ZWO project 75 
euro; PGL Kerkenwerk 50 euro; St. Studentenpastoraat 14 
euro. Bedankt allemaal, want Samen delen is pas fijn en 
goed. Namens jullie diaconie: Menno Sijtsma 
 

Voorbede in de onlinedienst 
Ouderling Eerde de Vries belde kortgeleden met een 
pastorant. In het gesprek kwam het gebed voor 
gemeenteleden ook ter sprake. Dat werd gemist! In de kerk 
lag vóór deze coronatijd een schrift, daarin kon voorbede 
worden gevraagd. Dat gebeurt nu niet, maar er is wellicht 
wel vraag naar de mogelijkheid voor voorbede in de 
eredienst. Als mensen zelf aangeven dat er voor hen 
gebeden mag worden, dan mag dat wat de privacywet 
betreft, genoemd worden in een online viering. 
Daarom wil de taakgroep gebed dit gaan faciliteren. Heeft u 
er behoefte aan dat u of een gemeentelid, die daarmee 
akkoord gaat, in de voorbede wordt genoemd, dan mag u 
dit melden via het mailadres van de taakgroep gebed: 
gebed@defontein058.nl of door telefonisch uw voorbede 
kenbaar te maken bij de pastor. 
 
 
 

A4Y 
Vrijdagavond 19 februari komen de tieners van De Fontein 
online samen van 19.15 - 20.30 uur. 
 

20+ 
Donderdagavond 18 februari is er weer een online 20+ 
ontmoeting van 20.00 tot 21.00 uur.  
 

Gebed voor de vervolgde kerk in Brunei 
Vanaf begin 2021 is elke school in Brunei verplicht om 
onderwijs over de Koran te geven. Elke week volgen alle 
leerlingen – dus ook christenen – een halfuur durende les 
over de Koran. Bid dat het geloof van jonge christenen 
hierdoor niet beïnvloed wordt. Bid dat de kerk van Brunei 
ook in 2021 vervuld is van de Heilige Geest. Bid dat 
christenen vol liefde hun naasten dienen en dat de Here 
God door hen heen werkt. 
 

Om te luisteren 
Adem Project – Als het te diep is 
Het lied geeft woorden aan de eenzaamheid die mensen 
meemaken in een depressie. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 21 februari, 9.30 uur, Tweede Lijdenszondag, ds. 
Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor kerk in Actie / 
Werelddiaconaat. Kerk helpt kwetsbare mensen in 
Moldavië. Door de economische situatie zien veel mensen 
in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of 
langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent 
dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. 
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke 
gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren 
zodat zij ouderen kunnen helpen. (NL 89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië februari) 
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