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

 

Zondag 13 februari 2022 
 

Voorganger is ds. Henk Poot uit Oosternieland (Gr.). Organist is Gerjan Dekkema. Ouderling van 
dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. 

De tweede collecte is voor Kerk in Actie - Noodhulp. Er is Tienerdienst.  
Wij wensen u een goede week toe!  

 

6e Zondag na Epifanie: Psalm 1 
‘De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. 

Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.’ 
Psalm 1 : 6 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Gez. 434: 1 en 5 (LvdK) 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Gez. 289: 1 en 2 (LvdK) 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 343 (ELB) Heer, onze God, hoe heerlijk is uw 
Naam 
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging 
Leefregels 
Zingen: Gez. 289: 4 en 5 (LvdK) 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: Hé, zing je mee 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Johannes 4: 1-26 NBG ‘51) 
Luisteren en zingen in ons hart mee: Psalm 78: 1, 2 en 24 
Verkondiging 
Zingen: Gez. 75: 4 en 5 (LvdK) 
Gebeden 
Collectemoment 
Zingen slotlied: Psalm 89: 8 
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 
 
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 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. 
 
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 e-mailadres 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.  
 
 
 

http://www.defontein058.nl/
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Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 1 
februari 
- Er wordt besloten om zondag 13 februari na de 
kerkdienst een gemeenteochtend te houden. Onderwerp 
van gesprek is het rapport ‘Kerk op Orde’. 
- Er is een onderzoek geweest naar het ventileren in de 
kerkzaal. Deze is op dit moment onvoldoende. Het College 
van Kerkrentmeesters neemt de uitkomst hiervan mee in 
hun vergadering. 
- De kerkenraad is gevraagd een bijdrage te leveren aan 
de klimaattafel in het kader van Arcadia-BOSK. De 
kerkenraad staat hier positief tegenover. De 
voorbereidingsgroep zal het een en ander presenteren na 
de bidstond van woensdag 9 maart in De Fontein. 
- Voorzitter Sjoerd Wijnsma brengt verslag uit van het 
overleg met de AK en de andere 2 wijkvoorzitters. Er is 
van gedachten gewisseld over het rapport ‘Kerk op Orde’ 
en wat dat betekent voor de wijkgemeenten. Op de online 
gemeentebijeenkomst van 19 december heeft een aantal 
gemeenteleden gereageerd. Ook enkele kerkenraadsleden 
hebben hun visie gedeeld. De reacties vanuit de 
gemeentebijeenkomst van 13 februari worden ook 
meegenomen in onze discussie over het rapport en wat 
voor ons als wijkgemeente belangrijk is. 
- De Hemelvaartsdienst wordt ieder jaar bij toerbeurt 
gehouden in een van de drie kerken. De wijkkerkenraad 
van de Jacobijner heeft gevraagd of zij deze dienst ieder  
jaar mogen organiseren. Dit past goed in hun cyclus 
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.  
De Fontein heeft geen bezwaar en gaat kijken of er nog 
een eigen dienst wordt georganiseerd op Hemelvaartsdag. 
Dit zou dan in 2023 ingaan. 
Guus Yska, scriba 
 
Jongeren van 15 - 35 jaar opgelet! 
We willen elkaar weer ontmoeten op donderdag 17 
februari. Deze keer komen we bij elkaar in het 
Stadsklooster Jabixhûs aan de Vijverstraat 2 in 
Leeuwarden. Vanaf 18.15 uur ben je welkom en om 
18.30 uur starten we met de gezamenlijke maaltijd . 
Daarna gaan we in groepen uiteen. Er is een Youth 
Alpha groep en een groep die met elkaar gaat nadenken 
over een ethisch onderwerp. 
Mocht je nog niet eerder geweest zijn, voel je vrij om te 
komen. In verband met de maaltijd is het gewenst dat 
je je aanmeldt via whatsapp of 
via kerkelijkwerker@defontein058.nl. Doe dit vóór 16 
februari. We zien ernaar uit jullie weer te ontmoeten! 
Dirk Sierd, Hendrik en Dieuwke, Peter en Irene 
 
Oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
Vanaf deze week is er weer elke week kindernevendienst. 
Oppas en tienerdiensten staan in het onderstaande 
rooster:  

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 
 
Gebed voor de vervolgde kerk in China 
Op dit moment zijn de Olympische Winterspelen aan de 
gang. Chinese christenen worden in deze periode 
strenger in de gaten gehouden. Ook online contact met 
christenen buiten China houdt men in de gaten. Bid 
voor christenen en pastors in China, dat ze ongehinderd 
hun geloof mogen belijden en het evangelie kunnen 
delen. 
Wilt u meer horen over China en de vervolgde kerk 
daar? Meld u dan vandaag nog aan voor de virtuele reis 
die komende maandag en dinsdag plaatsvindt. Ga 
naar: opendoors.nl/virtuelereis/china. 

  
Om te luisteren 
Mozaiek Worship en InSalvation – Huis van gebed 
Een lied voor de kerk, vol verlangen om haar als bron 
van hoop, herstel en vernieuwing te zien. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 20 februari, 09.30 uur, ds. Marius Koppe uit 
Dokkum. De tweede collecte is voor het ZWO-project 
Rwanda. 
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