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

 

Zondag 5 december 2021. Tweede Advent 
 

Voorganger is ds. Dirk Lof. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Koos Berger. Diaken van 
dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor 

Expect - Studentenpastoraat. Wij wensen u een goede week toe!  
 

2e zondag van de Advent: Psalm 126 
‘De Heer doet grote wonderen voor zijn volk.’ 

Psalm 126 : 2b (BGT) 
 

Liturgie 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Intochtslied 442: 1 Op U, mijn Heiland, blijf ik 
hopen 
Votum en Groet 
Gebed van verootmoediging 
Woord van troost en woord van aanmoediging 
Zingen: Lied 885: 1 en 2 Groot is uw trouw … 
Adventsproject door de kindernevendienst: 
Bijbeltekst, filmpje en projectlied Tel je mee? 
Hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezing: Micha 7: 18 – 20 en Lucas 1: 5 – 25 
Zingen: Lied 912: 1 Neem mijn leven … 
Verkondiging 
Zingen: Lied 441: 1 Hoe zal ik U ontvangen … 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Dienst der gebeden 
Collectes bij de uitgang 
Zingen: Slotlied Gez. 444: 1 Nu daagt het in het oosten 
Zegen 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst namens het 
Gebedsteam aanwezig voor gesprek en/of gebed: Peter 
en Irene de Vries. Van harte aanbevolen! 
 

Adventproject Tel je mee? 
In het kindernevendienstproject gaat het over ‘kleine’ 
mensen die voor God juist heel belangrijk zijn. Op deze 
zondag staat Lucas 1:26-56 centraal: Maria dankt God 
dat Hij haar heeft uitgekozen, terwijl ze een heel 
gewoon meisje is. 
 
 
 
 

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 op 5 december een kerkdienst uit 
vanuit de kerk van de Doopsgezinde gemeente in 
Leeuwarden, aanvang 10.00 uur. 
 

Collectemogelijkheden 
Uw bijdrage blijft hard nodig om het kerkelijk werk 
mogelijk te maken. U kunt uw gaven ook overmaken 
naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de 
Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 
(diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte).  
 

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 maximaal 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.  
 

Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 7 december vergadert de wijkkerkenraad 
online. Mocht u zaken hebben die besproken moeten 
worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.  
E: scriba@defontein058.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.defontein058.nl/


www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

Oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
Er is weer elke week kindernevendienst. Oppas en 
tienerdiensten staan in het onderstaande rooster:  
5 december (k); 12 december (o, k, t); 19 december (k);  
25 december (o, k);  
(O= oppas; K= kindernevendienst; T=tienerdienst).  
Namens taakgroep jeugd en jongeren, Suzanne Yska 
 

Gitarist(e) gezocht! 
Leuk dat je dit bericht leest, want wij zijn dringend op 
zoek naar jou! Impuls zoekt namelijk een gitarist (het 
liefste 2) om onze band te versterken. Onze beide 
gitaristen zijn gestopt en zonder dit basisinstrument 
kunnen wij helaas niet meer spelen.  
We spelen ongeveer 1 keer per maand tijdens de 
erediensten en repeteren ook 1 keer per maand. Ben jij 
degene of ken je iemand die met onze leuke band wil 
meespelen?  
Spreek één van de bandleden aan of stuur een mailtje 
naar: lauravan_der_meer@hotmail.com.  
Een muzikale groet, Laura Dijkstra 
 
Gastpredikant 12 december Ds. Wim Munters uit Erica 
Graag stel ik mijzelf even kort voor. Ik groeide op in een 
doorsnee kerkelijk gezin in de Achterhoek. Midden in de 
pubertijd ben ik tot bewust geloof gekomen in Jezus 
Christus. Dit gebeurde binnen het interkerkelijke 
verband van Youth for Christ. Langzamerhand groeide in 
mij de overtuiging dat ik theologie wilde gaan studeren. 
Na mijn VWO examen heb ik toen een overbruggings-
jaar gedaan op de Evangelische Hogeschool te 
Amersfoort. Daarna ging het snel. Zes jaar studeerde ik 
aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee 
(België). Door Gods genade heb ik zes jaar predikant 
mogen zijn in Harlingen, daarna 8 jaar in Eindhoven 
gevolgd door 9 jaren in Hengelo. En nu met veel plezier 
en dankbaarheid in Emmen.  
In al die jaren groeide mijn overtuiging dat de Bijbel 
Gods Woord is en onfeilbaar ons vertelt over de 
verlossing in Christus en Gods plan met de totale 
schepping. Als u mij vraagt – wat is werkelijk belangrijk 
in uw leven, en waarom bent u predikant?  
Dan wil ik met de apostel Paulus zeggen: “Want ik had 
niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus 
en die gekruisigd.” (1 Korinthe 2:2).  
Mijn grootste blijdschap en roeping ligt in het leven tot 
eer en glorie van Jezus Christus. 
 

Gebed voor vervolgde christenen in Noord-Korea 
Bid voor Noord-Koreaanse christenen die bereid zijn 
hun leven te riskeren voor de Here Jezus. Bid om 
bescherming van de christelijke materialen en boeken 
die men thuis heeft verstopt. 
Bid voor Hee-yol, zij is christen, Noord-Koreaanse en 
moeder: “Toen ik voor het eerst uit Noord-Korea 
ontsnapte waren mijn kinderen nog maar klein. Maar 

nu zijn ze ruim 20 jaar ouder. Ik voel me erg schuldig dat 
ik hen heb achtergelaten in een land waar ze 
mishandeld worden omdat hun moeder christen werd.” 
Bidt u mee voor haar, haar man en kinderen? De 
situatie lijkt misschien hopeloos, maar de Here God kan 
zoveel meer doen dan wij denken of beseffen. 
Familieleden van christenen die zijn gevlucht vanwege 
hun geloof worden gezien als ‘verraders’. Voor hen is 
het leven in Noord-Korea extra zwaar! Bid voor deze 
mannen, vrouwen en kinderen. 
 

Om te luisteren 
Matthijn Buwalda – Zo wil ik leven 
Onze worstelingen in de huidige tijd klinken door in dit 
lied. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 12 december, 09.30 uur, 3e Advent,  
ds. W. Munters uit Erica. Er is tienerdienst. De tweede 
collecte is voor het ZWO-project Rwanda. 
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