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

Zondag 20 februari 2022
Voorganger is ds. Marius Koppe uit Dokkum. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is
Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk.
De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe!
7e Zondag na Epifanie: Psalm 37 : 1-11 en 39-40
‘Laat je leiden door de Heer.
Vertrouw op hem, hij zal je helpen.’
Psalm 37 : 5 (BGT)

Liturgie
Zingen voor de dienst: Lied 180: 1 en 3 (ELB) ‘ben een
Koninklijk kind
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 43: 3 en 4
Stil gebed / votum en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen: Psalm 62: 1 en 5
Wetslezing
Zingen: Psalm 119: 13 en 30
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied Hé, zing je mee
Er is geen kindernevendienst
Schriftlezing: Colossenzen 1: 15 – 23
Zingen: Gez. 440: 1, 2, 3 en 4 (LvdK)
Verkondiging
Zingen: Lied 371 (ELB) Mijn Jezus, ik houd van U (alle 4
verzen)
Dankzegging en voorbeden
Collectemoment
Zingen: Slotlied 246: 1, 2 en 3 (ELB) Ik bouw op U !
Zegen

Algemene berichten
Gebedsteam
Vandaag zijn beschikbaar voor gesprek en/of gebed:
Saakje van IJs en Menno van der Wal. U vindt hen meteen
na afloop van de dienst in het Stiltecentrum (dat is rechts
van de bar de trap op naar het podium). Van harte
aanbevolen!

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

Uit de kerkenraad
Coronamaatregelen
De kerkenraad heeft naar aanleiding van de persconferentie
en het advies van de PKN als volgt besloten:
Dienst op zondag 20 februari
Voor deze dienst gelden nog dezelfde maatregelen als de
afgelopen zondagen: 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.
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Diensten vanaf zondag 27 februari
Vanaf zondag 27 februari vervallen veel maatregelen. De
1,5 meter afstand verdwijnt. Het dragen van een
mondkapje is niet meer verplicht. In de kerkzaal is een
afstand van 2 stoelen tussenruimte niet meer nodig.
Wanneer iemand wel graag 1,5 meter afstand wil houden,
dienen we dat te respecteren. De kerkenraad is dankbaar
dat we vanaf deze zondag weer volledig open mogen. Laten
we deze ruimte weer volledig gebruiken tot eer en glorie
van onze God en als wijkgemeente weer volop Jezus mogen
volgen en mensen dienen.
Basismaatregelen blijven gelden
De volgende maatregelen blijven gelden: Blijf bij klachten
thuis, desinfecteer je handen bij binnenkomst, schud geen
handen en hoest en nies in je elleboog.
Guus Yska, scriba
Bijbelverkenning
Op 1 februari j.l. hebben we elkaar weer getroffen in De
Fontein en zijn we gestart met het lezen in de Psalmen.
Dinsdag 22 februari van 14.30 - 16.00 uur hopen we
elkaar weer te ontmoeten om Psalm 2 met elkaar te
lezen en te verkennen. Neem uw eigen Bijbel mee!
Mocht u niet eerder zijn geweest en interesse hebben
om te komen, meldt u dan aan telefonisch of via het email adres: kerkelijkwerker@defontein058.nl.
Pastor Irene de Vries

gevangenis gezet. Hun 7-jarige zoon werd bij zijn oma
achtergelaten. Faxai is na een tijdje teruggestuurd naar
Vietnam, waar ze ook vandaan komt. Op dit moment is
Bongyang nog steeds een gevangene en weet niemand
waar Faxai is. Bid voor dit echtpaar en hun zoon.
Wilt u ook bidden voor Khai en Fon: zij zijn
gediscrimineerd om hun geloof. Khai dient al sinds 2013
in het leger en is regelmatig bedreigd omdat hij in de
Here Jezus gelooft. Ook krijgt hij geen promotie. In 2021
stopte ook zijn salaris. Khai kreeg te horen dat dit te
maken had met de impact van de coronapandemie,
maar andere collega’s hadden hier geen last van. Hij
heeft besloten ontslag te nemen. Zijn vrouw, Fon, had
zich ingeschreven voor een gratis naaitraining, maar
toen de manager er achter kwam dat ze christen is,
moest ze betalen.
Om te luisteren
Casting Crowns – Healer
Een EP over de verschillende aspecten van genezing.

Kerkdiensten
Zondag 27 februari, 09.30 uur, 1e Lijdenszondag,
mevrouw Nelleke Berntsen. Er is tienerdienst. De
tweede collecte is voor Missionair werk in de
Protestantse Gemeente Leeuwarden.

Huispaaskaarsen 2022
Er is weer gelegenheid om uw Huispaaskaarsen te
bestellen. Vandaag (20 februari) ligt er een intekenlijst in
de hal. En ook op de zondagen 27 februari en 6 maart
kunt u bestellen. De bestelling wordt vóór 11 maart
doorgegeven aan de fabriek. U ontvangt dan de kaarsen
tijdig voor Pasen. Niet in de gelegenheid om via de
intekenlijst te bestellen? Neem dan vóór 11 maart
contact op met: Sita Adema of Hanny Wielenga. Zie
website kaarsenfabriek: www.boca.nl
Oppas, kindernevendienst en tienerdienst
Zondag 20 februari is er geen kindernevendienst door
gebrek aan leiding. Vanaf zondag 27 februari proberen we
weer iedere zondag kindernevendienst te houden. Oppas
en tienerdiensten staan in het onderstaande rooster:
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 vervolgde christenen in Laos
Bongyang en Faxai werden in mei 2021 gearresteerd
omdat ze een bijeenkomst hadden gehouden en daarbij
de corona-richtlijnen hadden overtreden. Bongyang
werd ernstig mishandeld en het echtpaar werd in de
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