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

Zondag 6 maart 2022. Tweede Lijdenszondag
Voorganger is ds. Gera den Dikken uit Drachten. Organist Guus Wolters. Ouderling van dienst is
Margreet Mollema. Diaken van dienst is Hero de Jong. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De
tweede collecte is voor Kerk in Actie – Zending. Wij wensen u een goede week toe!
Deze zondag is er kinderoppas, kindernevendienst en tienerdienst.
1e Zondag van de 40 dagen: Psalm 81
‘Zing voor God, want hij beschermt ons!
Juich voor de God van Jakob.’
Psalm 81 : 2 (BGT)

Liturgie
Welkom, mededelingen (aankondigen aanvangslied)
Stil gebed
Zingen (staande): Aanvangslied 617a (HH) Tienduizend
redenen tot dankbaarheid
Aanvangswoorden uit de Bijbel: Psalm 62: 6-7
Bemoediging en Groet
Thema: Heer, hier bevindt ik mij!
Gebed
Woorden als richtlijn voor ons leven
Zingen: Glorialied 886: 1 (LB) Abba Vader (Ned. en Fr.)
Zingen: Lied 338 (HH) ‘k Stel mijn vertrouwen (in canon)
Gebed, verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment: start Veertigdagenproject
Kinderlied: Ga je met ons mee?
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
1e Schriftlezing: Marcus 1: 35-38 (NBV)
2e Schriftlezing: Lucas 11: 1-13 (NBV)
Zingen: Lied 62: 1 (LB) Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Verkondiging: Heer, hier bevindt ik mij!
Zingen: Lied 460 (HH) (Sela) Ik zal er zijn
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Dienst der gebeden: Dankzegging en voorbeden
Collectemoment
Zingen (staande): Slotlied 416: 1, 2 en 4 (LB) Ga met
God en Hij zal met je zijn
Heenzending en zegen, beantwoordt met gezongen
‘amen’

Algemene berichten
Gebedsteam
Voortaan is het gebedsteam IEDERE ZONDAG na afloop van
de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed; vandaag in
de personen van Dieuwke Jonker en Pytsje Dijkstra. U vindt
hen in het Stiltecentrum (dat is naast de bar, rechts de trap
op naar het podium). Van harte aanbevolen!

Collectemogelijkheden
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. Van harte aanbevolen! Taakgroep Diaconie
Weer naar de kerk?
Houd rekening met deze coronamaatregelen: Blijf bij
klachten thuis, desinfecteer je handen bij binnenkomst,
schud geen handen en hoest en nies in je elleboog. Wil
iemand afstand houden? Dan respecteren we dat.
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
Veertigdagenproject
Beloofd land in zicht. Dat is het thema waarmee we met de
kindernevendienst naar Pasen toeleven. God bevrijdde de
Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen
vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God
hun beloofd had. Ieder jaar tijdens het Paasfeest denken ze
aan deze bevrijding terug.
Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest
van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En,
net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods
nieuwe wereld. In de kerk staat een kijktafel waarop iedere
zondag een kijkplaat en knutsel geplaatst worden. De
kijkplaten zijn ook te vinden in een veertigdagenboekje
waarmee de gezinnen thuis naar Pasen kunnen toeleven.
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Beloofd land in zicht
Tijdens de kindernevendienst staan Exodus 12:21-31 en 3742 centraal: de Israëlieten worden door God bevrijd uit
Egypte.
Met Elkaar Voor Elkaar
Beste gemeente van De Fontein. In de week van 6 maart
tot en met 13 maart staat onze actie voor de Voedselbank
weer centraal. De Kar van Samen delen is weer het
middelpunt op zondag 6 maart, woensdag 9 maart (biddag
voor gewas en arbeid) en zondag 13 maart om al uw
gaven te ontvangen. Een geldelijke gift kan ook gestort
worden op het rekeningnummer van onze wijkkas.
Bedankt, want samen delen is pas fijn. Jullie diaconie
The Passion 40daagse met Joy for People
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag
organiseert de Protestantse Kerk in de Veertigdagentijd
‘The Passion 40daagse’. Rondom een replica van het
bekende witte Passionkruis wordt een serie concerten
georganiseerd. In dat kader komt gospelkoor Joy for
People op uitnodiging van de gezamenlijke PGLgemeenten op zaterdag 2 april naar Leeuwarden. Om
20.00 uur wordt een concert in De Schakel gehouden,
waarvoor we iedereen van harte uitnodigen. Voor de
mensen die dat willen, worden er na afloop van het
concert rondom het Passion-kruis nog activiteiten
georganiseerd. Meer informatie vindt u op de website
www.zingenindekerk.nl/passion40daagse. Op deze
website kunt u ook kaarten bestellen. Voor de organisatie
is het fijn om op tijd te weten hoeveel gasten er ongeveer
komen; bestel daarom snel uw kaarten (kosten € 10,-). Bij
de uitgang van de kerk vindt u ook flyers over dit
evenement. Neemt u die gerust mee.
Taakgroep jeugd en jongeren

dankzij de vele vrijwilligers en leidinggevenden. Laat we met
elkaar van De Fontein weer een bruisende Fontein maken!
Germen L. van IJs
Gebedskringen
Dinsdag 8 maart, 19.15 uur: gebedskring bij familie
Brouwer, Het is fijn, dat we nu ook weer thuis bij elkaar
kunnen komen om te bidden! Van harte welkom!
Gebed voor de vervolgde kerk in Nigeria
In dit land zijn vele christenen getraumatiseerd door
aanvallen en plunderingen door Boko Haram. Bid om
ontferming voor alle slachtoffers.
Wat zou het geweldig zijn als het geweld tegen christenen
in Nigeria stopt! Bid vandaag voor strijders van Boko Haram
en militante Fulani. Bid dat ze de Here God ontmoeten en
hun leven in dienst stellen van Hem.

Kerkdiensten
Zondag 6 maart, 19.00 uur, Cantatedienst in de Grote
Kerk, ds. Aat Roest
Woensdag 9 maart, 19.30 uur, Biddag voor gewas, ds. Aat
Roest. De ene collecte is voor de Voedselbank Leeuwarden.
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de
armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door
ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Zondag 13 maart, 09.30 uur, 3e Lijdenszondag, ds. Netty de
Jong uit Sneek m.m.v. Impuls. De tweede collecte is voor
Kerk in Actie – Diaconaat (Nederland). Hoe zorg je er als
diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van
mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het
probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en
ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis
te zijn in hun omgeving. (NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland)

We mogen weer thuis komen
Thuis komen in Gods huis als zijn kinderen, groot en
klein. Twee jaar lang hebben we ons moeten aanpassen
aan de coronamaatregelen en gelukkig en dankbaar
mogen we zijn dat vanaf zondag 27 februari de
kerkdeuren weer wijd openstaan. Dat we met elkaar als
gemeente van Jezus Christus de diensten weer volop
mogen en gaan bezoeken. We zijn natuurlijk ook een
beetje verwend met de online diensten en de
uitzendingen van omroep Fryslân, maar de
gemeenschap met elkaar hebben we zo hard nodig in
deze tijd.
Een enkel kooltje in het vuur geeft weinig warmte en gaat
snel uit, maar met meerdere kooltjes kunnen we elkaar
verwarmen en gaat het vuur (Heilige Geest) volop branden.
Laten we bidden dat wij als Fonteingemeente in groten
getale elkaar weer zullen begroeten en ontmoeten tijdens
de erediensten en het koffiedrinken na de dienst in De
Fontein. Er is weer oppas voor de kleintjes,
kindernevendienst en tienerdienst. Fijn dat ook de gezinnen
weer volop van de zondagse diensten kunnen genieten,
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