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

Zondag 21 februari 2021. Tweede Lijdenszondag
Voorganger is ds. Alfons van Vliet uit Bolsward. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is
Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie /
Werelddiaconaat. Wij wensen u een goede week toe!
14 februari, 1e zondag van de 40 dagen: Psalm 25 : 1-10
‘Heer, laat mij zien hoe ik moet leven,
wijs mij de goede weg.
Psalm 25 : 4 (BGT)

Liturgie
Luisteren vóór de dienst: Lied 618 (Opw)
Welkom en mededelingen
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied: Psalm 116: 1, 6 en 8 God heb ik lief
Bemoediging en Groet
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging
Luisteren: Lied 616 (Opw) Houd mij dicht bij U
Leefregels: Mattheüs 11: 28
Luisteren: Lied 695 (Opw) Stil
Gebed om het licht van Gods Geest
Kindermoment (filmpje Bijbel Basics) en projectlied
Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11
Luisteren: Lied 342 (ELB) Heer, ik prijs uw grote naam
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28
Verkondiging
Luisteren: Lied 346: 1, 2 en 4 (ELB)
Dankgebed en voorbeden
Filmpje doelcollecte
Slotlied: Gezang 231: 1 en 3 (LvdK)
Zegen

Algemene berichten
Website De Fontein
Houdt u zo goed mogelijk de website 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 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 zondagsbrief
vermeld en ook in 'Geandewei'. Van harte aanbevolen!
Taakgroep Diaconie
Gebedsteam
Vandaag zijn na afloop van de online kerkdienst
beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Peter en Irene de
Vries. U kunt hen tot 12.00 uur (vandaag) bereiken. Van
harte aanbevolen!
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
Veertigdagenproject: Een spoor van liefde
Een spoor van liefde is het thema van het kindernevendienstproject waarmee we naar Pasen toeleven.
Vandaag gaat het verhaal over Maria die olie over Jezus’
voeten giet en daarmee vooruit wijst naar Jezus’
begrafenis (Joh. 12:1-8)
Nieuwe Studentenpastors in Leeuwarden
In december 2020 ontving het bestuur van de Stichting
Studentenpastoraat Leeuwarden (SPL) het positieve
bericht dat de ingediende aanvraag is gehonoreerd. Het
werk van het studentenpastoraat in Leeuwarden kan
daarmee, na het emeritaat van studentenpastor Rein
Veenboer, worden voortgezet.
Wat de invulling van het studentenpastoraat betreft
was de wens van het bestuur om goed aan te sluiten bij
de wensen van aangesloten kerken en de hogeschool.
De hogeschool als basis/werkplek op NHL Stenden blijft
in stand. Daarnaast wordt meer ingezet op contacten
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met studenten en studentenverenigingen, inclusief
aandacht voor studentenwelzijn.
Wat aanvankelijk begon als meedenken over de
toekomst van het studentenpastoraat in
Leeuwarden, met Jan Jaap Stegeman (predikant te
Leeuwarden/PGL) en Dirk Sierd de Vries (predikant in
opleiding met stage in Leeuwarden/PGL) gingen deze
gesprekken over in de daadwerkelijk invulling van de
vacature.
Dat is voor het bestuur van SPL-aanleiding geweest met
Jan Jaap en Dirk Sierd in zee te gaan. De benoeming is
voor beiden voor vijf jaar en elk voor de helft van de
vacature. Een mooi startmoment, van hun
werkzaamheden per 1 maart a.s., zou de bevestiging
zijn van de nieuwe studentenpastores in het midden
van de gemeente.
Omdat Dirk Sierd nog geen voltooide
predikantsopleiding heeft binnen de PKN, bleek eind
januari 2021 dat een bevestiging als studentenpredikant
op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort.
In overleg met universitair docent kerkrecht Dr. Mr.
K.W. de Jong is toen, om toch de verbinding te
benadrukken met de wijkgemeente van Dirk Sierd, aan
de kerkenraad van De Fontein het voorstel gedaan om
hem te benoemen als ouderling met bijzondere
opdracht. Met deze opdracht wordt ook de band met
het studentenpastoraat tot uitdrukking gebracht en
vormt De Fontein de uitvalbasis van de nieuwe
studentenpastor.
Dirk Sierd en Jan Jaap zullen in een dienst op 28 februari
a.s. in de Grote Kerk bevestigd worden als predikant en
ouderling met bijzondere opdracht voor hun werk als
studentenpastores.
Bestuur van de Stichting Studentenpastoraat.
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 voor 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.

Gastpredikant Ds. Bart Visser uit Leeuwarden
Ds. Bart Visser is 28 februari gastpredikant. Hij is Chr.
Gereformeerd predikant in de Bethelkerk aan de
Huizumerlaan in Leeuwarden en is ruim tien jaar
voorganger. Dwars tegen de kerkverlating in is ds. Bart
Visser er van overtuigd dat je het goede nieuws van het
Evangelie moet blijven vertellen. Ook als er minder
mensen komen. Sinds 27 november 2014 woont hij
met zijn gezin in Leeuwarden. Voor zijn komst naar
Leeuwarden was hij predikant in Boskoop. Naast zijn
werk als predikant was hij docent op een
Reboundvestiging van het Wartburgcollege. Een
rebound is een school voor jongeren die om
verschillende redenen (beter) even niet op een gewone
vestiging kunnen zijn. Dit werk heeft hij ook met veel
plezier gedaan. Iets betekenen voor jongeren die
(even) niet in ons onderwijssysteem passen en hen
helpen een doorstart te maken is machtig mooi.
Preekvoorziener Germen L. van IJs
Samen delen
De diaconie kreeg een verzoek van pastor Lysbeth
Minnema van de Sint Vitusparochie of wij weer samen
kunnen delen met een jongen, die vanuit een situatie
van dakloosheid in december een huis heeft gekregen.
Hij woont nu nog bij een vriend, omdat het huis nog
helemaal leeg is. Kunnen wij hem hierbij helpen? Alles
is welkom. Want samen delen is en blijft toch fijn.
Alvast bedankt. Menno Sijtsma
Gebed voor vervolgde christenen in Vietnam
Sinds A Dhon en Y Mae in 2020 tot geloof kwamen,
ervaren ze heftige vervolging. De gewassen op hun
land zijn vernietigd, Y Mae is ontslagen van haar werk
en hun twee jonge zoons mogen niet meer naar
school. Alles omdat ze weigeren hun geloof op te
geven. Lokale autoriteiten zeiden: “Jouw gezin zal in dit
dorp nooit veilig zijn, tenzij je stopt met geloven in
jouw God”. Het is verboden voor A Dhon en Y Mae om
hun pastor en andere christenen te ontmoeten. Elke
dag worden ze lastig gevallen door hun buren. Bid dat
ze vast blijven houden aan de Here Jezus. Bid ook om
wijsheid voor hun kerk en de mensen die hen proberen
te helpen. Bid dat de Here God uitkomst biedt in hun
situatie.
Om te luisteren
Charlie Peacock – Skin and wind
Een mooi ingetogen album.

Kerkdiensten
Zondag 28 februari, 9.30 uur, Derde Lijdenszondag, ds.
Bart Visser uit Leeuwarden. De tweede collecte is voor
PKN / Missionair werk. Voor iedereen een kerk. In
Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk.
Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan
zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve
vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een
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nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op
een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren
zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel
Nederland ontstaan. (NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari).
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