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

Zondag 21 maart 2021. Zesde Lijdenszondag.
Voorganger is ds. Marius Koppe uit Dokkum. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van
dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het
ZWO-project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe!
21 maart, 5e zondag van de 40 dagen: Psalm 51
‘God, u bent goed, heb medelijden met mij! Uw liefde is groot.
Vergeef me mijn zonden, neem mijn schuld weg, maak mij weer schoon.’
Psalm 51: 3-4 (BGT)

Liturgie
Vóór de dienst: Lied 209 (ELB) Kom in mijn hart
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Luisteren: Psalm 68: 7 en 12 (berijming 1967) God zij
geprezen met ontzag
Bemoediging en groet
Luisteren: Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging
Leefregels
Luisteren: Lied 189a: 1, 2 en 4 (ELB) Vaste Rots van mijn
behoud
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment (filmpje Bijbel Basics en projectlied
Achter U aan)
Schriftlezing: Marcus 13: 7 – 27 (NBG 1951)
Luisteren: Lied 140 (ELB) Kroon Hem met gouden kroon
Verkondiging
Luisteren: Lied 124 (Opw) Ik bouw op U, mijn schild en
mijn Verlosser
Gebed van dankzegging en voorbeden
Collectemoment
PowerPointpresentatie met het oog op de collecte op
Goede Vrijdag
Slotlied: Gez. 192: 1, 5 en 6 O, kostbaar kruis, o wonder
Gods
Zegen
Orgelspel

Algemene berichten
Gebedsteam
Vandaag zijn na afloop van de onlinedienst beschikbaar
voor gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke Wolters.

Tot 12.00 uur vandaag zijn zij bereikbaar. Van harte
aanbevolen!
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.
Veertigdagenproject: Een spoor van liefde
In het kindernevendienstproject staat deze zondag
Johannes 15:9-17 centraal: Jezus houdt van de
leerlingen, en zij mogen die liefde aan elkaar
doorgeven.
Volgende week zondag is het Palmpasen de kinderen
hebben de beschrijving van de Palmpasenstok al
gekregen en deze wordt ook op de website geplaatst.
Stuur een foto van de Palmpasenstok naar
kindernevendienst@defontein058.nl. Daarvan wordt
dan – net als vorig jaar – een filmpje gemaakt.
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
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Nog geen bezoekers
De wijkkerkenraad heeft besloten ook de komende 2
weken nog geen bezoekers te ontvangen in de
diensten. We vinden het nog te risicovol om
gemeenteleden te ontvangen in de kerk. Over 2 weken
willen we weer kijken hoe de ontwikkelingen gaan en
nemen dan opnieuw een besluit. Dit betekent dat de
diensten tot en met Stille Zaterdag 3 april alleen online
te volgen zijn.

Gebed voor vervolgde christenen in China
Uw gebed wordt gevraagd voor dominee Wang Yi: hij zit
sinds eind 2019 gevangen vanwege het ‘aanzetten tot
ondermijning van de staat’ en ‘het runnen van een
illegaal bedrijf’. Zijn ‘misdaad’ was dat hij voorganger
was van een grote, vrijmoedige huiskerk die weigerde
zich te registreren bij de Drie-Zelfkerk. De gemeente
van Wang Yi is inmiddels opgeheven. Bid ook voor alle
leden van deze gemeente!

Vacatures kerkenraad
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.

Om te luisteren
The Many – Have mercy
Bidden dat deze muziek hoop geeft in de dagen die voor
ons liggen.

Vacature predikant
De wijkkerkenraad heeft toestemming gekregen om
0,25 fte in te vullen voor de ontstane vacature van ds.
Alfons van Vliet. Dat betekent een tijdelijke invulling
door een pastoraal werker of ambulant predikant voor
10 uur in de week. Het is dus geen toestemming voor
het beroepen van een nieuwe predikant. Een eventuele
toestemming hiervoor volgt later. De werkgroep is al
aan de slag gegaan.

Kerkdiensten
Zondag 28 maart, 9.30 uur, Zevende Lijdenszondag,
Palmzondag, ds. Dirk Lof. De tweede collecte is voor de
Protestantse Kerk - Jong Protestant (JOP)
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent
Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk
jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel
Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in
groepen, de PaasChallenge doen. In dit spel vol puzzels,
opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het
paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn
lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven
mogelijk is. Ook jongeren van De Fontein doen hieraan
mee! (NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk
Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen)

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
“De geschiedenis herhaalt zich … totdat!”
De studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer op
dinsdag 23 maart in de Kurioskerk met als onderwerp
… Totdat! wordt vanwege de verlenging van de
avondklok geannuleerd.
Beste gemeenteleden
De avondmaal collecte op Goede Vrijdag is voor het
Driestroomhuis Moeder en Kind in Goutum. Op de
beamer zult u op deze zondag en volgende week
zondag 28 maart informatie hierover te zien krijgen.
U kunt uw collectegeld storten op het voor u zo
bekende banknummer van onze wijkdiaconie De
Fontein. Alvast bedankt. Groeten van de diaconie.
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