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

Zondag 14 maart 2021. Vijfde Lijdenszondag
Voorganger is pastor Irene de Vries m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Sjoerd Wijnsma. Diaken
van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor
Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat. Wij wensen u een goede week toe!
14 maart, 4e zondag van de 40 dagen: Psalm 122
‘Bid om vrede en rust voor Jeruzalem, voor mensen die houden van deze stad.
Laat er vrede zijn in de stad, laat er rust zijn binnen de muren.’
Psalm 122: 6-7 (BGT)

Liturgie
Voor de dienst: Lied 389 (Opw) Create in me a clean
heart
Woord van welkom
Bemoediging en groet
Lied 167 (Opw) Samen in de Naam van Jezus
Leefregel
Gebed om ontferming
Korte inleiding rond het thema 'Jezus belooft zijn vrede'
Lied 599 (Opw) Kom tot de Vader
Gebed bij de opening van het Woord
Moment voor de kindernevendienst
Filmpje en projectlied kindernevendienst
Schriftlezing uit het OT: Joël 3: 1 - 5
Schriftlezing uit het NT: Johannes 14: 15 - 17 en 25 - 28
Lied 769 (Opw) Bouw uw koninkrijk
Overdenking
Lied 427 (Opw) Maak mij rein voor U
Gebeden
Lied 602 (Opw) Vrede van God
Zegen
Lied 801 (Opw) Het leven in mij van Reyer

Algemene berichten
Veertigdagenproject: Een spoor van liefde
In het kindernevendienstproject staat deze zondag
Johannes 14:15-17, 25-28 centraal: Jezus belooft dat
de heilige Geest de leerlingen zal helpen en dat Jezus’
vrede altijd bij hen zal blijven.
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 maart een kerkdienst uit vanuit
de Oase in Drachten, 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!
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 1
maart
De jaarrekening 2020 van de wijkkas wordt besproken
en hier en daar toegelicht door de penningmeester.
De kerkenraad besluit de dienst op Witte Donderdag te
laten vervallen. Op Goede Vrijdag wordt het Heilig
Avondmaal gevierd. Stille Zaterdag is er wel een dienst.
De AK heeft ons geïnformeerd over een somber
meerjarenperspectief. Naar aanleiding hiervan belegt de
wijkkerkenraad een extra kerkenraadsvergadering
hierover en welke gevolgen dit heeft voor ons als
wijkgemeente. Kunnen wij nog een predikant beroepen?
Er wordt grote zorg uitgesproken over de trage
besluitvorming tot het mogen beroepen van een
(ambulant) predikant. Wederom zal hierover contact
worden opgenomen met AK en CvK.
Het moderamen van de wijkkerkenraad wordt
uitgebreid met Reinouw Jellema en Jan Meijering.
De gemeente wordt weer gevraagd namen in te dienen
voor de vacatures binnen de kerkenraad. Er is met
name behoefte aan een pastoraal ouderling in de
vacante wijk van ds. Alfons van Vliet.
Er wordt gekeken of een nieuwe pastorale wijkindeling
wenselijk is.
Het advies van de PKN tot het weer toelaten van
maximaal 30 bezoekers in de diensten wordt niet
overgenomen. De wijkkerkenraad acht dit nog te
risicovol. Na 14 maart wordt opnieuw gekeken naar de
situatie.
Er is een visiestuk kerkmusici opgesteld door de
Taakgroep eredienst.
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Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 6 april 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
Vacatures
Aan u en jou wordt weer gevraagd namen door te
geven van gemeenteleden die gevraagd kunnen worden
voor ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken of
een andere taak in een van de taakgroepen. Door een
goede bezetting van de wijkkerkenraad en de
taakgroepen is de continuïteit van de wijkgemeente
gewaarborgd. Uw en jouw betrokkenheid wordt zeer op
prijs gesteld. De namen kunnen worden doorgegeven
aan de scriba E: scriba@defontein058.nl.
De wijkkerkenraad dankt u en jou voor het meedenken.
Gemeente zijn doen we samen.

Gebed voor vervolgde christenen in Libië
Onlangs zijn een aantal mensen tot geloof gekomen en
zij hebben zich laten dopen. Bid dat zij andere
christenen vinden om mee te praten over de Here God.
Bid ook voor Emma: zij wordt door haar man bedreigd
omdat zij christen is. Bid dat hij nieuwsgierig wordt naar
haar geloof en dat ook hij de Here Jezus leert kennen.
Om te luisteren
Leanna Crawford – Mean girls
Wat is de impact van pesten?

Kerkdiensten
Zondag 21 maart, 9.30 uur, Zesde Lijdenszondag,
ds. Marius Koppe uit Dokkum. De tweede collecte is
voor het ZWO-project Rwanda.

20+
Donderdagavond 18 maart is er weer een online
ontmoeting voor 20+ jongeren uit onze
Fonteingemeente. Dit is de derde keer dat we online bij
elkaar komen en het is mooi om te ervaren hoe de
groep steeds groter wordt. In februari waren we met elf
jonge mensen in gesprek en werd deze avond door
twee van hen voorbereid en geleid. De avond is van
20.00 - 21.00 uur en mocht je interesse hebben, meld
dit dan via whatsapp.
Peter en Irene de Vries
A4Y
Vrijdagavond 19 maart komen de tieners van A4Y weer
online bij elkaar. Deze avond is onder leiding van Rachèl
van Dijkhorst.
De Fontein in actie voor kindvluchtingen in Moria
Griekenland
Bij het dorp Morra, boven in Fryslân, staan op 2 april
4.222 poppen in een weiland. Deze poppen staan
symbool voor de kinderen zonder ouders die in
vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland,
verblijven. Doe ook mee om een pop te maken voor
kamp Morra. Elke pop staat symbool voor een
vluchtelingenkind dat alleen reist. Er wordt een oproep
gedaan bij onder meer scholen en kerken om een
steentje te willen bijdragen aan deze bijzondere actie.
Wil je meer gegevens over deze actie en zou je ook wel
een pop willen maken? Uitvoerige informatie en een
beschrijving is te vinden op www.kampmorra.nl.
Graag even aanmelden bij Saakje van IJs als je ook een
pop gaat maken, we hebben ons als Fonteingemeente
(gezamenlijk) aangemeld voor het maken van 10
poppen. Voor het gezamenlijk transport van de
gemaakte poppen naar Morra wordt iets geregeld.
E: via de vrouwen WhatsApp. Saakje van IJs.
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