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

 

Zondag 23 januari 2022. Themadienst ‘de ander’  
 

Voorganger is pastor Irene de Vries m.m.v. Impuls en Harmke Lagerwaard van het Aanloophuis.  
Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor 

diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN – Missionair werk. Wij wensen u een goede week toe!  
 

3e Zondag na Epifanie: Psalm 145 : 13-21 
‘De Heer is altijd rechtvaardig, 

alles wat hij doet, is goed.’ 
Psalm 145 : 17 (BGT) 

 

Liturgie 
Voor de dienst: 'Priceless' door For King and 
country  
Welkom en mededelingen 
Lied opwekking 797 'Breng ons samen'  
Bemoediging en groet 
Iets over het thema 'de ander' 
Lied opwekking 705 'Toon mijn liefde'  
Gebed van toenadering 
Presentatie over het Aanloophuis door Harmke 
Lagerwaard 
Lied opwekking 378 'Ik wil jou van harte dienen' 
Lied voor de kinderen ‘Laat je licht maar schijnen’ 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing uit Filippenzen 2: 1 t/m 11 
Lied opwekking 832 'Jezus overwinnaar'  
Overdenking 
Lied opwekking 807 'God van licht'  
Gebed 
Slotlied opwekking 767 'Familie'  
Zegen 
 

Agenda 
15 t/m 29 januari: Actie Kerkbalans; 
27 januari: Holocaustherdenking 13.00 tot 15.00 
uur (via cvi.nl/herdenking). 
 

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.  

 
 
Uitzending kerkdienst Omrop Fryslân 
Vermelding van informatie over uitzending van de 
kerkdienst op zondagmorgen door Omrop Fryslân 
wordt op verzoek van de kerkenraad beëindigd.   
 
Collectemogelijkheden 
Uw bijdrage blijft 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 
 
Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 1 februari vergadert de wijkkerkenraad. 
Mocht u zaken hebben die besproken moeten 
worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.  
E: scriba@defontein058.nl 
 
Diensten vanaf zondag 23 januari 
De PKN kwam afgelopen dinsdag met een advies 
naar aanleiding van de laatste persconferentie. De 
wijkkerkenraad heeft als volgt besloten: de dienst 
op zondag 23 januari is alleen online te volgen. 
Dinsdag 25 januari is er weer een persconferentie. 
Hierna volgt ook weer een advies van de PKN.  
De wijkkerkenraad zal aan de hand van dit advies 
een besluit nemen over de diensten vanaf zondag 

http://www.defontein058.nl/
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30 januari. Houdt de website van De Fontein goed 
in de gaten voor actuele informatie. 
Guus Yska, scriba 
 
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in 
Ethiopië 
Kofi (17), Behati (17) en Kaleb (13) kennen elkaar 
niet, maar hun verhaal is hetzelfde. 
Toen ze tot geloof kwamen, namen hun 
islamitische families al hun spullen weg en zetten 
hen het dorp uit. De drie tieners moesten stoppen 
met school om een veilig heenkomen te zoeken bij 
christenen in omliggende dorpen. Bid om Gods 
bescherming en voorziening in hun levens. 
Toen de familie van Diarra (28) in juli ontdekte dat 
ze christen is, sloegen ze haar in elkaar, pakten 
haar spullen af en schopten ze haar en haar twee 
kinderen het dorp uit. Diarra verdient met moeite 
wat geld om haar gezin te onderhouden en 
worstelt met haar gezondheid sinds ze werd 
mishandeld. Bidt u mee dat zij en haar kinderen 
een veilig onderkomen vinden? 
Een dankpunt vanuit het veld: “We danken de Heer 
voor Zijn antwoord op gebeden van gelovigen 

wereldwijd die bidden voor Ethiopië. Elke nieuwe 
broeder of zuster in Jezus Christus is een verhoord 
gebed.” En ja, elke dag komen er mensen tot 
geloof in Ethiopië, inderdaad reden tot 
dankbaarheid!    
 
Om te luisteren 
Martin Smith – Fire in Your eyes 
Het vuur in Zijn ogen mag je hoop en kracht geven. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 30 januari, 09.30 uur, mevrouw Nelleke 
Berntsen. De tweede collecte is voor Protestantse 
Kerk – Jong Protestant. Interactief aan de slag met 
de Bijbel.  
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel 
Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een 
interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.  
Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak 
ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo 
op een ongedwongen manier met geloofs-
onderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag 
een mooie kans om hen betrokken te houden. 

 
 


