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

 

Zondag 28 november 2021. Eerste Advent 
 

Voorganger is ds. Netty de Jong uit Sneek. De organist is Henk Visser m.m.v. Impuls. Ouderling van 
dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en 

kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat. Er is tienerdienst.                              
Wij wensen u een goede week toe!  

 

1e zondag van de Advent: Psalm 50 : 1-6 
‘De hemel laat zien dat God rechtvaardig is, 

hij is een eerlijke rechter.’ 
Psalm 50: 6 (BGT) 

 

Liturgie 
Voor de dienst: Lied 780 (Opw) Ik zie uit naar de 
Heer - Impuls 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Ps. 33: 2 en 8 Zing al wie leeft van Gods 
genade 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Inleiding op de dienst 
Luisteren: Lied 526 (Opw) Goed Nieuws - Impuls 
Gebed 
Zingen: Lied 441: 1, 3 en 6 Hoe zal ik U ontvangen 
Adventsproject door de kindernevendienst 
Luisteren naar: Tel je mee?  
Hierna gaan de kinderen en tieners naar hun eigen 
ruimte 
Schriftlezing: Micha 5: 1-4a en Lucas 2:1-5 (NBV21) 
Zingen: Lied 498: 1, 2 en 3 Betlehem, o uitverkoren 
Verkondiging 
Luisteren: Lied 717 (Opw) Stil, mijn ziel - Impuls 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 
Collectes bij de uitgang (informatie collectedoelen) 
Luisteren: Lied 672 (Opw) Heerser over alle dingen 
- Impuls 
Zegen 
Zingen: Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
 

 
 
 
 

Algemene berichten 
 
Website De Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website 
www.defontein058.nl van onze gemeente in de gaten, 
voor belangrijke mededelingen, updates, 
bemoedigingen, etc.  
Omrop Fryslân zendt in november een kerkdienst uit 
vanuit de Lambertuskerk in Arum, aanvang 10.00 uur. 
 
Collectemogelijkheden 
Uw bijdrage blijft hard nodig om het kerkelijk werk 
mogelijk te maken. Wanneer u in de dienst aanwezig 
bent, is er ruimte om uw gaven te geven.  
U kunt uw gaven ook 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 
 
Coronamaatregelen 
Houd de basisregels in acht. Blijf bij klachten thuis. 
Draag een mondkapje voordat u de kerk binnenkomt. 
Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Desinfecteer uw 
handen bij binnenkomst. Schud geen handen. Hoest en 
nies in uw elleboog.  Bij het zitten mag het mondkapje 
af. Houd 2 lege stoelen ruimte van elkaar. Het aantal 
kerkgangers in De Fontein is weer gemaximeerd tot 
100. Iedereen is vrij om naar de kerk te komen. We 
zingen op ingetogen wijze. Laten we als gemeenteleden 
elkaar er op attent maken om deze maatregelen na te 
leven.  
 

http://www.defontein058.nl/
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Adventsproject Tel je mee? 
Mensen nemen zichzelf en elkaar vaak de maat. Het lijkt 
soms alsof je overal mee moet scoren. Dat kan de vraag 
oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als 
ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? 
De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. 
Het verhaal over de geboorte van Jezus maakt dat op 
een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar 
de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme 
omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist 
‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale 
plek bij Hem hebben. Vandaag gaat het verhaal over 
Jozef en Maria die op reis gaan naar Betlehem vanwege 
een volkstelling (Lucas 2:1-5). 
 
Oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
Er is weer elke week kindernevendienst. Oppas en 
tienerdiensten staan in het onderstaande rooster: 28 
november (o, k, t); 5 december (k); 12 december (o, k, t); 
19 december (k); 25 december (k); 
(O= oppas; K= kindernevendienst; T=tienerdienst).  
Namens taakgroep jeugd en jongeren,  
Suzanne Yska 
 
Met elkaar en voor Elkaar 
Het moeder en kindhuis Kien uit Goutum kwam met de 
volgende vraag: Kunnen jullie ons helpen om een huis 
weer te voorzien met de volgende benodigdheden voor 
een moeder met drie kinderen.  
Bed met lattenbodem moeder (140-200), matras is er 
al. Koel-vriescombinatie (hoog). 
Wasmachine / droger.  
Bankstel (hoekbank, donker). Eettafel (niet te groot). 
Speelgoedkasten / schoenenrekken / kasten.  
Wandkast huiskamer (veel bergruimte).  
2 traphekjes / stofzuiger / kinderstoel (Ikea).  

Stevige moederfiets (niet te groot). Fietskar. 
Vloerbedekking / laminaat / zeil / voor een slaapkamer. 
Glasvezelbehang / lijm / latex /  
Rolgordijnen (4). Handdoeken (8) /Theedoeken / 
keukendoeken.  
Ook hulp is van harte welkom.  
Bel mij:  
Menno Sijtsma 
Samen Delen is pas fijn. 
 
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Irak 
Duizenden kinderen in Irak moesten een paar jaar 
geleden vluchten voor IS. Samen met hun families 
zochten ze een veilige plek. Weg van de oorlog. 
Gelukkig is IS weg en keren steeds meer gezinnen terug 
naar hun woonplaats.  
Wilt u vandaag bidden voor deze gezinnen? 
 
Bid ook voor Tania: zij vluchtte in 2014 naar Qaraqosh 
omdat het in haar woonplaats niet meer veilig was. 
Haar moeder, vader en 2 broers probeerden later te 
komen, maar toen werden haar vader en broers 
meegenomen door IS-strijders.  
Tania en haar moeder weten niet of ze nog leven. 
 
Om te luisteren 
Hillsong Worship – That’s the power 
De kracht van de Naam van Jezus heeft het laatste 
woord over alle plannen van de duivel. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 5 december, 09.30 uur, 2e Advent, voorganger 
mevrouw Nelleke Berntsen.  
De tweede collecte is voor Expect – 
Studentenpastoraat. 

 


