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

Zondag 6 februari 2022. Heilig Avondmaal
Voorganger is ds. Alfons van Vliet uit Bolsward. Organist is Henk Visser m.m.v. Impuls. Ouderling van
dienst is Bram Dekker. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk.
De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat en de Avondmaalscollecte is bestemd
voor Vluchtelingenhulp. Wij wensen u een goede week toe!
5e Zondag na Epifanie: Psalm 138
‘Toen ik om hulp riep, gaf u mij antwoord.
U gaf mij nieuwe moed.’
Psalm 138 : 3 (BGT)

Liturgie
Vóór de dienst: Lied 828 (Opw)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 117a
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 430 (Opw)
Gebed
Lied 125 (Opw)
Gebed om het licht van Gods Geest
Kinderlied: Hé, zing je mee
Schriftlezing: Openbaring 19: 5-10
Verkondiging
Lied 343: 1, 3 en 4 (ELB)
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Viering van de Maaltijd van de Heer
Lied 737 (Opw)
Formulier: “avondmaal vieren”
Lied 273: 1, 4 en 5
Gemeenschap van brood en wijn
Lied na de maaltijd: Lied 385: 1 en 4 (gew.)
Collectemoment
Slotlied: Lied 357: 1, 3 en 5 (ELB)
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
Viering Heilig Avondmaal
Op zondag 6 februari mogen we weer de
Maaltijd van de Heer vieren, lopend
Avondmaal, waarbij we verzocht worden 1,5
meter afstand te houden en de aanwijzingen op
te volgen.
Helaas is de Avondmaalsviering op dit moment
nog niet mogelijk met een volledige bezetting van de
kerkzaal. Er kunnen voorlopig slechts maximaal 100
personen deelnemen, maar in gedachten zijn de
gemeenteleden thuis en andere belangstellenden ook in
ons midden. Om de band met u thuis tot uitdrukking te
brengen zal aan het begin van de dienst door de diaken
van dienst een 'kaars van verbondenheid' worden
ontstoken.
Ook u thuis wordt hartelijk uitgenodigd het Heilig Avondmaal
actief met ons mee te vieren via livestream of de radio.
Graag zelfs! Zet dan een klein stukje brood, een glaasje wijn
of druivensap klaar en wees met ons verbonden door thuis
ook een kaarsje aan te steken en vier zo het Avondmaal van
harte met ons mee! Stem op zondag 6 februari via livestream
af op de dienst; aanvang om 09.30 uur. Meebeleven kan via
defontein058 en kerkdienstgemist.nl. U bent genodigd!
Coronamaatregelen
Houd 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
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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.

Uit de kerkenraad
Gemeentebijeenkomst 13 februari
De kerkenraad nodigt de wijkgemeente nog een keer uit
voor een gemeentebijeenkomst. Deze wordt gehouden op
zondag 13 februari na de kerkdienst. In deze bijeenkomst
geeft de Algemene Kerkenraad tekst en uitleg over het
rapport ‘Kerk op Orde’. Gemeenteleden met een emailadres hebben het rapport al gekregen. Ook de
ontvangers van de papieren Zondagsbrief hebben een
exemplaar gekregen. In de kerk is een aantal papieren
versies beschikbaar. Voor deze bijeenkomst gelden dezelfde
coronamaatregelen als tijdens de kerkdienst. De
informatieochtend is ook online te volgen. Heeft u tijdens de
bijeenkomst thuis een vraag dan kunt u contact opnemen
met ouderling Eerde de Vries.
Commissies Kerk op Orde
Vanuit de kerkenraad nemen de volgende leden plaats in
deze commissies: Beheer: Bram Dekker; Pastoraat: Eerde de
Vries; Bestuur: Sjoerd Wijnsma en Kerkelijk Bureau: Reinouw
Jellema. De commissies Gebouwen en Kerkbalans zijn nog
niet ingevuld. Uiteraard zijn gemeenteleden van harte
welkom om in 1 van deze commissies mee te denken. Geeft
u zich dan op bij de scriba: scriba@defontein058.nl. Alvast
dank voor uw betrokkenheid.
Guus Yska, scriba
Gebedsteam
Na afloop van de dienst staan deze keer klaar voor gesprek
en/of gebed: Peter en Irene de Vries. U vindt hen direct na
de dienst in het Stiltecentrum (te bereiken via de trap naar
boven, rechts naast de bar). Van harte aanbevolen!
Oppas, kindernevendienst en tienerdienst
Vanaf deze week is er weer elke week kindernevendienst.
Oppas en tienerdiensten staan in het onderstaande rooster:
6 februari: O, T; 13 februari: O, K, T; 20 februari: K; 27
februari: K, T; 6 maart: O, K, T; 13 maart: O, K ; 20 maart: K,
T; 27 maart: O, familiedienst met Marcel en Lydia Zimmer.
(O= oppas, K= kindernevendienst, T=tienerdienst)
Namens taakgroep jeugd en jongeren,
Suzanne Yska

jaar actief als spreker van Christenen voor Israël en is
regelmatig te zien en horen bij onder meer TV zender
Family7 en Groot Nieuws Radio. Family7 is bereikbaar via
Ziggo kanaal 230 /KPN kanaal 78. Groot Nieuws Radio via
DAB+zender.
Ds. Henk Poot geeft seminars over Abraham, Jozef en het
evangelie van Johannes, maar spreekt ook onder meer
over de volgende thema's: Israël, Jezus en de Kerk, Jezus
en Israël, Israël, Gods eerstgeboren zoon.
Germen L. van IJs, preekvoorziener De Fontein
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in CentraalAzië
Bid voor Amiel. Deze 22-jarige jongen uit een land in
Centraal-Azië is christen geworden. Zijn ouders willen hem
niet meer zien en zijn oom heeft hem geslagen. Bid dat
Amiel een nieuwe familie vindt waar hij welkom is en
meer kan leren over het christelijk leven.
“Dit seminar wakkerde mijn liefde weer aan. Een liefde die
ik kwijtgeraakt ben,” vertelt een deelnemer aan een
seminar. 25 jonge gelovigen uit 6 verschillende huiskerken
kwamen bij elkaar om meer te leren over de Bijbel, het
christelijk geloof en vervolging. Deze seminars zijn tot
grote zegen van gelovigen in Centraal-Azië.
Om te luisteren
Abby Robertson – Without Your love
Waar zouden we zijn zonder Zijn Liefde.

Kerkdiensten
Zondag 13 februari, 09.30 uur, ds. Henk Poot uit
Oosternieland (Gr.). Er is tienerdienst. De tweede collecte
is voor Kerk in Actie – Noodhulp (Nepal). Werkgelegenheid
voor jongeren in Nepal. Omdat de werkloosheid in Nepal
hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of
de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden
erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie
moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk
in Actie helpt jongeren om in hun eigen omgeving een
menswaardig bestaan op te bouwen door een
landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en
coaching. (NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Jongeren Nepal).

Gastpredikant Ds. Henk Poot
Ds. Henk Poot is op 13 februari gastpredikant in De
Fontein. Hij werkte als predikant in Doeveren
(jeugdpredikant), Oldemarkt-Paasloo en Stadskanaal als
gemeentepredikant en was ook actief als predikant voor
de Koninklijke Marine. Ds. Poot schreef diverse boeken,
waaronder 'De Knecht des Heren', 'Zoon van de
Gezegende' en 'Uittocht' en vele andere. Hij is al twintig
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