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

 

Zondag 27 februari 2022. Eerste Lijdenszondag 
 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Organist is Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst is Sjoerd 
Wijnsma. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De 

tweede collecte is voor Missionair werk PGL. Er is tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!  
 

8e Zondag na Epifanie: Psalm 92 
‘Het is goed om u te danken, Heer, 
om te zingen over u, Allerhoogste.’ 

Psalm 92 : 2 (BGT) 
 

Liturgie 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtslied: Psalm 8: 1, 2 en 3 Heer onze Heer 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 8: 4 
Lezen:  Samenvatting van Gods geboden en Gebed om 
ontferming en de Heilige Geest 
Zingen als loflied: Lied 351 (ELB) Machtig God, sterke 
Rots 
Kinderlied: Hé zing je mee 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jeremia 10: 1 t/m 16 (NBV ’04) 
Zingen: Lied 315 (ELB) U die mij geschapen hebt 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 50 t/m 58 (NBV ’04) 
Zingen: Lied 406: 1, 3 en 4 (ELB) Eens zal op de grote 
morgen   
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 442 (LB) Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
Gebeden en Onze Vader 
Collectemoment 
Zingen: Lied 769: 1, 3 en 6 (LB) Eens als de bazuinen 
klinken 
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 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 
 
Diensten vanaf zondag 27 februari 
Vanaf zondag 27 februari vervallen veel 
coronamaatregelen. 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. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 maart 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 

http://www.defontein058.nl/
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Huispaaskaarsen 2022 
Er is vandaag (27 februari) weer gelegenheid om uw 
Huispaaskaarsen te bestellen. Ook volgende week 
zondag 6 maart a.s. is er hiervoor nog de mogelijkheid. 
De intekenlijst ligt in de hal. De bestelling wordt vóór 11 
maart a.s. doorgegeven aan de fabriek. U ontvangt de 
kaarsen tijdig voor Pasen. Niet in de gelegenheid om via 
de intekenlijst te bestellen? Neem vóór 11 maart a.s. 
contact op met Sita Adema of Hanny Wielenga. 
Zie ook op de website van de kaarsenfabriek: 
www.boca.nl 
 
Oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
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 Maleisië 
Prijs God voor Zijn trouw! In 2021 verspreidden lokale 
partners van Open Doors bijna 1.700 audiobijbels in 
allerlei dorpen in Maleisië. Deze Bijbels zijn heel 
belangrijk voor mensen die niet kunnen lezen of geen  

 
Bijbel hebben. Sawai is één van de christenen die een 
audiobijbel ontvingen: “Ik ben dankbaar en gezegend 
met deze Bijbel. Ik kan er op elk moment naar luisteren, 
zelfs als ik op het veld of in het huishouden werk. Het 

helpt me enorm omdat ik niet kan lezen.” 
 
Om te luisteren 
Selah – So beautiful 
Gods liefde mag over de hele wereld verkondigd 
worden. 

 
Kerkdiensten 
Zondag 6 maart, 09.30 uur, 2e Lijdenszondag, ds. Gera 
den Dikken uit Drachten. De tweede collecte is voor 
Kerk in Actie – Zending (Rwanda).  
Met zusters werken aan gezond eten Rwanda. In het 
dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners 
van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen 
veel mensen lastig rondkomen. Rwandese diaconessen 
trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun 
demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en 
groenten en fruit verbouwen met moderne 
landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze 
boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen 
hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. (NL 89 
ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Kerk 
Rwanda’). 

 
 

http://www.boca.nl/

