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… toen de vrouwen bij het  

graf kwamen zagen ze dat  

de steen al was weggerold. 

 
 

 

 

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

 

                                    Paaszondag 4 april, aanvang 9.30 uur 
 

Voorganger is ds. Piet Beintema uit Leeuwarden m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Germen van 
IJs. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat. Wij wensen u een goede week toe! 
 

1e zondag van Pasen: Psalm 118 : 15-24 
‘Het volk van God heeft overwonnen. Daarom juichen de mensen en ze zingen: 

“De Heer is machtig, hij overwint. De Heer is machtig!”’ 
Psalm 118 : 15-16 (BGT) 

 
Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 654 (Opw) De vreugde van U 
is mijn kracht (Impuls)   
Welkom en mededelingen                     
De nieuwe paaskaars wordt aangestoken (door de 
ouderling van dienst) 
Stil gebed  
Luisteren: Lied 624: 1 (LB) Christus, onze Heer, verrees 
Votum en Groet 
Luisteren: Lied 624: 3 (LB) 
Gebed van verootmoediging 
Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis (XII-artikelen)       
Luisteren: Lied 680: 1, 3 en 5 (LB) Kom, heilige Geest, Gij 
vogel Gods 
Paasproject kinderen: Bijbel Basics en projectlied Achter 
U aan 
Eerste schriftlezing: Jesaja 8: 17 – 20 (NBV) 
Zingen: Lied 42 (Opw) ‘k stel mijn vertrouwen op de 
Heer, mijn God (Impuls) 
Tweede schriftlezing: Lucas 24: 1 – 10 (NBV)    
Zingen: Lied 787 (Opw) Man van smarten (Impuls) 
Woordverkondiging: ‘Hij is hier niet, maar Hij is 
opgewekt!’ (Lucas 24:6) 
Zingen: Lied 733 (Opw) 10.000 redenen (Impuls) 
Dank- en voorbeden 
Zingen: Lied 436 (Opw) Onze Vader (Impuls) 
 

Collectemoment  
Luisteren: Lied 634 : 1 en 2 (LB) U zij de glorie   
Zegen 
Orgelspel: Hallelujah  (G.F. Händel, door Gert van Hoef)   
 

Algemene berichten 
 

Veertigdagenproject: Een spoor van liefde 
Op deze Paaszondag ronden we het kindernevendienst-
project af. Op de poster thuis kan het laatste luikje 
worden geopend. Op deze zondag staat Johannes 20:1-
18 centraal: Maria uit Magdala en twee leerlingen 
ontdekken dat Jezus’ graf leeg is, en Maria ontmoet 
daarna de opgestane Jezus zelf.  
 

Gebedsteam 
Ook op deze Paaszondag is het Gebedsteam weer 
actief; na afloop van de online-dienst zijn tot 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar voor gesprek en/of gebed: 
Saakje van IJs en Menno van der Wal. 
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.  
 

http://www.defontein058.nl/
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Omrop Fryslân zendt in de maand april zes 
kerkdiensten uit door Nijkleaster in de Redbadkerk in 
Jorwert. Op Witte Donderdag (ds. Hinne Wagenaar) en 
Goede Vrijdag (ds. Saskia Leene), aanvang 19.00 uur. 
Op Paaszondag (ds. Hinne Wagenaar), 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 
 

Nog geen bezoekers 
De wijkkerkenraad heeft besloten voorlopig nog geen 
bezoekers te ontvangen in de diensten. We vinden het 
nog te risicovol om gemeenteleden te ontvangen in de 
kerk. Wanneer de ontwikkelingen gunstiger worden 
gaan we opnieuw bekijken wat er mogelijk is. Dit 
betekent dat de diensten voorlopig alleen online te 
volgen zijn.  
 
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 
 
 
 
 

Wisseling van de Wacht 
Een flink aantal jaren geleden zijn wij, Gjalt Mollema en 
Menno Sijtsma, als duovoorzitters Jan de Jong 
opgevolgd. Onze opvolger hebben wij nu gevonden in 
Nanne Hoeksma. Om te laten zien, dat wij het volste 
vertrouwen in hem hebben, hebben wij hem de 
voorzittershamer overhandigd. Geef ook hem het 
enthousiasme, wat jullie altijd ook met ons hebben 
gehad. Wij wensen Nanne en jullie allemaal Gods Zegen 
toe voor de komende perioden. Groeten van  
Gjalt Mollema en Menno Sijtsma. 
 
Gebed voor vervolgde christenen in Nepal 
In sommige delen van Nepal houden hindoe-
extremisten christenen scherp in de gaten. Ze doen er 
alles aan om hen het leven zuur te maken. Vanwege 
hun kwetsbare positie in de maatschappij lijden 
vrouwen hier soms extra onder. 
Bidt u vandaag voor Kokila? Zij heeft een zwakke 
gezondheid en leeft alleen. Dit maakt omgaan met 
vervolging nog zwaarder. 
Anuradha wordt belachelijk gemaakt door haar 
familieleden vanwege haar christen-zijn. Onlangs werd 
ze zelfs uit huis gezet door haar ouders. Ze woont nu in 
de kerk.   
De christelijke Poonam werd onlangs door haar 
echtgenoot in elkaar geslagen. Ze worstelt met deze 
gebeurtenis. Bid om bescherming en genezing en dat 
Poonam zich aan de Here God blijft vasthouden. 
 

Om te luisteren 
Joke Buis – Wat vraagt God van mij 
Een zoektocht naar keuzes die je elke dag weer moet 
maken. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 11 april, 9.30 uur, pastor Irene de Vries. De 
tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. 

 
 


