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

Zondag 30 januari 2022
Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Jan
Meijering. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De
tweede collecte is voor Protestantse Kerk – Jong Protestant. Er is kindernevendienst en Tienerdienst.
Wij wensen u een goede week toe!
4e Zondag na Epifanie: Psalm 71 : 1-6
‘Wees voor mij een veilige plek waar ik altijd heen kan gaan.
U zult mij redden, want u bent sterk en machtig.
U zult me beschermen tegen gevaar.’
Psalm 71 : 3 (BGT)

Liturgie
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Intochtslied Psalm 139: 1 en 2 Heer die mij
ziet zoals ik ben
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 14 Doorgrond, o God, mijn hart
Lezen: Samenvatting van Gods geboden en Gebed
om ontferming en de Heilige Geest
Zingen als loflied: Lied 885, alle verzen (LB) Groot is
Uw trouw o Heer
Kindermoment en kinderlied: Laat je licht maar
schijnen
Schriftlezing: Jesaja 63: 7 t/m 14 (NBV)
Zingen: Psalm 103: 1 en 2 Zegen mijn ziel de grote
naam des Heren
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13: 1 t/m 13 (NBV)
Zingen: Psalm 103: 3 en 5
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 5 (JdH) Al de weg leidt mij mijn
Heiland, alle verzen
Gebeden en Onze Vader
Zingen: Lied 847 (JdH) Rust mijn ziel Uw God is
koning, alle verzen
Zegen

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.
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

Vanuit de kerkenraad
De Fontein is weer open!
Vanaf zondag 30 januari is iedereen weer welkom
in De Fontein. Houd wel de basisregels in acht. Blijf
bij klachten thuis. Draag een mondkapje voordat u
de kerk binnenkomt. Desinfecteer uw handen bij
binnenkomst. Schud geen handen. Houd 1,5 meter
afstand van elkaar. 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.
Koffiedrinken na de dienst
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Na de dienst is iedereen weer van harte welkom
om te blijven koffiedrinken. Er kan ook weer bij de
bar koffie of thee worden gehaald. Ook hier blijft
de 1,5 meter-regel belangrijk en draag het
mondkapje bij verplaatsingen! We hopen weer op
fijne ontmoetingen en mooie gesprekken.
Woensdagmorgen koffiedrinken
Ook het woensdagmorgen koffiedrinken wordt
weer opgestart. Vanaf komende woensdag is
iedereen weer van harte welkom. Ook hier blijven
de coronaregels van toepassing.
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. Guus Yska, scriba
Bijbelverkenning
Op dinsdag 1 februari van 14.30 – 16.00 uur komen
we weer bij elkaar voor de Bijbelverkenning.
Deze keer op dinsdagmiddag gepland omdat die
dinsdagmorgen alle zalen in De Fontein al bezet
zijn. We starten met het lezen in de Psalmen.
Op deze middag richten we ons op Psalm 1.
Neem uw eigen Bijbel mee!
Mocht u nog niet eerder zijn geweest en wel
interesse hebben, neem dan even contact met mij
op via email: kerkelijkwerker@defontein058.nl of
door te bellen.
Pastor Irene de Vries
Kliederkerk
Zondag 6 februari zijn de kinderen van De Fontein
uitgenodigd om mee te doen aan de kliederkerk.
De kinderen krijgen de komende week een
pakketje met materialen, beschrijvingen en een
overdenking thuis bezorgd, waarbij het de
bedoeling is om thuis hiermee aan de slag te gaan.
Het thema is vriendschap. Daarbij staat de

vriendschap tussen David en Jonathan centraal. Er
zal deze zondag geen kindernevendienst zijn.
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in
Centraal Afrikaanse Republiek
Charlotte, een 12-jarig meisje, is christen
geworden, maar haar vader is erg boos op haar. Hij
dreigde haar te slaan en te vermoorden als ze zou
blijven geloven. Toen dat niet werkte, besloot hij
haar uit te huwelijken aan een moslimman.
Charlotte is daarop gevlucht en woont nu op een
andere plek, ver weg van haar vader. Bid voor haar.
Wat een verdriet voor Agathe (61) en haar man: ze
werden vorig jaar in hun huis overvallen en
bedreigd door drie gewapende mannen. Agathe
werd door de mannen mishandeld. Het echtpaar
vluchtte na deze gebeurtenis naar een andere
stad. Daar zijn ze opgevangen door kerkleden.
Om te luisteren
JJ Heller – Growing older
Ouder worden is een prachtig geschenk van God .

Kerkdiensten
Zondag 6 februari, 09.30 uur, Heilig Avondmaal,
ds. Alfons van Vliet uit Bolsward m.m.v. Impuls.
De Avondmaalscollecte is bestemd voor
Vluchtelingenhulp. De tweede collecte is voor
Werelddiaconaat (Oeganda). Goed boeren in een
lastig klimaat. Klimaatverandering zorgt in het
noorden van Oeganda voor steeds meer droogte
én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker
om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese
kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om
het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe
landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren.
Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te
gaan: ze planten bomen, leren hout besparende
ovens bouwen. (NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. landbouw Oeganda).
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