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

Zondag 28 maart 2021. Zevende Lijdenszondag
Voorganger is ds. Dirk Lof. Ouderling van dienst is Romana Bremer. Diaken van dienst is Menno
Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor de Protestantse Kerk –
Jong Protestant (JOP). Wij wensen u een goede week toe!
6e zondag van de 40 dagen: Psalm 73: 13-20
‘Maar ik wilde niet meepraten met slechte mensen. Ik wilde trouw blijven aan God en zijn volk.
Daarom probeerde ik te begrijpen waarom het met slechte mensen goed gaat.
Op die vraag vond ik geen antwoord. Maar toen ging ik naar de tempel van God.
Daar ontdekte ik hoe het met slechte mensen afloopt.’
Psalm 73: 15-17 (BGT)

Liturgie

Algemene berichten

Luisterlied voor de dienst: O Haupt voll Blut und Wunden
(J.S. Bach)
Stil Gebed
Votum en Groet
Luisteren: Psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn
God en Here
Gebed van verootmoediging
Woord van troost: Marcus 10: 45
Woord van bemoediging: Filippenzen 2: 1 – 11
Luisteren: Lied 316: 1 (LB) Het woord dat U ten leven riep
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Paasproject kinderen: Bijbel Basics en projectlied Achter U
aan
Eerste schriftlezing: Jesaja 53: 1 – 4
Tweede schriftlezing: 2 Korintiërs 1: 3 – 11
Luisteren: Lied 90a: 1, 3, 5 en 6 (LB) O, God die droeg ons
voorgeslacht
Verkondiging
Luisteren: Lied 576a: 4 (LB) Houdt Gij mij in uw hoede
“Houdt Gij mij in uw hoede, Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede, waar uit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven tot in het paradijs.”
Dank- en voorbeden
Collectemoment
Slotlied: Psalm 91: 1 (oude berijming) Hij, die op Gods
bescherming wacht
Zegen

Veertigdagenproject: Een spoor van liefde
In het kindernevendienstproject staat deze zondag
Johannes 18:1-14 centraal. Een groep soldaten komt om
Jezus gevangen te nemen.
Het is deze zondag Palmpasen. De kinderen hebben een
beschrijving om thuis een Palmpasenstok te maken
ontvangen.
Inleveren kopij online-diensten Pasen
Met betrekking tot de online-diensten op Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag en Paaszondag graag kopij voor de
zondagsbrieven inleveren uiterlijk dinsdag 30 maart voor
12 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
HEILIG AVONDMAAL online op Goede Vrijdag
Gezien de ernst van het coronavirus is het
momenteel niet wenselijk om gezamenlijk het
Heilig Avondmaal te vieren in De Fontein.
Vanuit de gemeente is echter de wens
aangedragen om online invulling te geven aan
het vieren van de maaltijd van de Heer.
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De kerkenraad heeft hier positief op gereageerd en heeft
besloten om tijdens de online-dienst op Goede Vrijdag het
Heilig Avondmaal te vieren met u thuis via livestream of
de radio. In ons kerkgebouw wordt het Avondmaal gevierd
door de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers en
medewerkers aan de dienst. Om de band met de
gemeente thuis tot uitdrukking te brengen zal een 'kaars
van verbondenheid' worden ontstoken.
U en uw gezinsleden mogen natuurlijk thuis het
Avondmaal actief meevieren. Graag zelfs! Zet dan een
klein stukje brood, een glaasje wijn of druivensap klaar
en wees met ons verbonden door het ontsteken van een
kaarsje en vier het Avondmaal van harte mee!
Stem vrijdagavond 2 april via livestream af op de dienst;
aanvang om 19.30 uur. Meebeleven kan via
defontein058, kerkdienstgemist.nl, via de radio:
kerkomroep.nl of de kerktelefoon. U bent genodigd!
Vacatures kerkenraad
Aan u en jou wordt weer gevraagd namen door te geven
van gemeenteleden die gevraagd kunnen worden voor
ouderling, ouderling-kerkrentmeester, 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 worden 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.
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
Grote dank
Voor jullie overweldigend meedoen aan het verzoek
voor het Marokkaanse gezin. Bijna alles wat in onze
vorige brief stond is er gekomen. Het gaf een warm en
fijn gevoel. Zo is delen met elkaar en aan elkaar het
grote denken en geven voor elkaar. Samen delen is
toch fijn! Namens de diaconie, Menno Sijtsma

Fryslân foar Rwanda
Er is een nieuwe actie bedacht om al die gemeentes die
hierbij betrokken zijn, op een andere manier erbij te
betrekken. Iedereen kan een zakje bloemenzaden
kopen à 2,50 euro. Deze bloemen zijn in trek bij
honingbijen en natuurlijk ook mooi om te zien. Met de
inhoud van een zakje kunt u 3 m2 inzaaien. Hanny
Wielenga en Dirk Lof hebben een voorraad ingeslagen
en bij hen kunt u uw bestelling plaatsen. Zij brengen
het bij u thuis met een briefje waarop staat hoe u kunt
betalen. T: Hanny 058-2886782 en Dirk 058-2664000;
E: j.wielenga@lijbrandt.nl en d.lof@hetnet.nl
Gebed voor vervolgde christenen in Kameroen
Vanwege het geweld van Boko Haram is NoordKameroen nu gemarkeerd als een ‘rode zone’. In dit
gebied zijn vooral christenen het doelwit van aanvallen
en het einde van die aanslagen is nog niet in zicht. Veel
christenen kregen levensreddende hulp van Open
Doors en vroegen om gebed, niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor hun vijanden.
Ouderling Pierre vraagt gebed voor gezinnen; dat ze
hun geloof niet verliezen. Vooral voor weduwen is het
leven hard; bid dat zij blijven vertrouwen op de Here
God nu ze er alleen voor staan bij de opvoeding van
hun kinderen.
Om te luisteren
Ginny Owens – Expression II – Wonder
Een levensverhaal op een kwetsbare manier verteld,
die je raakt.

Kerkdiensten
Goede Vrijdag, 2 april, 19.30 uur, ds. Netty de Jong uit
Sneek, Heilig Avondmaal. De (ene) avondmaalscollecte
is voor het Driestroomhuis Moeder en Kind in Goutum.
Stille Zaterdag, 3 april, 19.30 uur, ds. Marius Koppe uit
Dokkum. De ene collecte is voor de Leprabestrijding.
Paaszondag, 4 april, 9.30 uur, ds. P. Beintema uit
Leeuwarden m.m.v. Impuls. De tweede collecte is voor
Kerk in Actie / Werelddiaconaat
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