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

Zondag 20 maart 2022. Vierde Lijdenszondag 
Voorganger is ds. Jan Kooistra uit Dwingeloo. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Bram Dekker. 
Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor 

Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Wij wensen u een goede week toe!  
Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst. 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 1009  O lieve Heer, geef 
vrede 
Welkom en mededelingen 
Intochtslied: Psalm 25: 4 en 7  God is goed, Hij is 
waarachtig 
Stil gebed 
Aanvangswoorden en groet 
Gebed 
Leefregel 
Zingen: Lied 909: 1 en 2 Wat God doet dat is 
welgedaan 
Veertigdagenproject “Beloofd land in zicht” 
Kinderlied: Ga je met ons mee? 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Schriftlezing: Lucas 9: 18 t/m 36 (NBV21) 
Zingen: Psalm 145: 2 en 4 Ik zal getuigen van uw 
heerlijk licht 
Verkondiging 
Zingen: Lied 390: 1, 2 en 3 (ELB) Maak ons tot een 
stralend licht voor de volken 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Dankzegging en voorbede  
Collecte vindt plaats bij de uitgang 
Zingen: Slotlied 906: 6 en 7 Streel Gij mij met uw 
stralen 
Zegen met gezongen Amen 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke Wolters. 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 
(diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte).  
Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld en ook in 
'Geandewei'. Van harte aanbevolen! Taakgroep Diaconie 
 

 

Beloofd land in zicht 
Tijdens de kindernevendienst staat Exodus 14:5-22 
centraal. De Israëlieten zijn onder leiding van Mozes 
weggetrokken uit Egypte. Ze trekken door de woestijn, op 
weg naar het land dat God hun beloofd heeft. De Heer 
zelf gaat voor hen uit. 
 

Weer naar de kerk? 
Van harte welkom! Ben je verkouden, benauwd of 
koortsig blijf dan thuis. Desinfecteer je handen bij 
binnenkomst van de kerk, schud geen handen en hoest 
en nies in je elleboog. Wil iemand afstand houden? Dan 
respecteren we dat. 
 

Groothuisbezoek  
Vanuit de taakgroep pastoraat zien we ruimte het 
groothuisbezoek weer aan te bieden. Per kring kan 
gekeken worden of hier behoefte aan is. Zo'n avond kan 
geleid worden door één van de leden van de taakgroep. 
Mocht er belangstelling voor zijn, dan kunt u zich melden 
bij de taakgroep pastoraat via het e-mail adres: 
pastoraat@defontein058.nl 
 

Marcel en Lydia, familiedienst! 
Eindelijk mogen we Marcel en Lydia weer verwelkomen in 
de dienst op 27 maart! Ze stonden al meerdere keren in 
de agenda, maar vanwege Corona moesten we steeds 
uitstellen. Wat fijn dat we nu zonder maatregelen deze 
dienst kunnen beleven met elkaar! Deze familiedienst 
is voor jong en oud en heeft als thema: Op reis! Deze 
zondag in de veertigdagentijd maken we samen met jullie 
een korte reis door de Bijbel. We staan onderweg stil bij 
verschillende verhalen en gebeurtenissen. We delen en 
zingen over wat we tegenkomen op onze reis en wat we 
daarmee kunnen in ons leven. Reis je met ons mee? Een 
uitstekende gelegenheid om familie, vrienden, buren 
en/of kennissen uit te nodigen! Taakgroep Jeugd en 
Jongeren 
 

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 
maart 
- De jaarrekening 2021 van de wijkkas wordt besproken. 
De penningmeester is aanwezig om deze toe te lichten en 
vragen te beantwoorden. 
- De Taakgroep Eredienst is aanwezig om te vertellen 
waar zij zoal mee bezig zijn. De focus zal de komende tijd 
vooral liggen op kerk zijn na corona. 
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- Nu de kerk weer open is, zal binnenkort een feestavond 
worden georganiseerd. 
- De samenstelling van de wijkkerkenraad wordt besproken. 
Ouderling Germen van IJs verlengt met 1 jaar en diaken Harold 
de Haan verlengt met 2 jaar. Vanaf september is er geen 
jeugdouderling meer. Hier zal naar gezocht moeten worden. 
Ook de Taakgroep Jeugd & Jongeren heeft nieuwe mensen 
nodig.  
- Het startweekend is in het weekend van 17 en 18 september. 
- Vanuit de AK is het volgende meegedeeld over het aantal 
fte’s voor de gehele kerkelijke gemeente wat op dit moment 
ingevuld mag worden. De Fontein mag nog voor 0,5 fte een 
kerkelijk werker aanstellen tot eind dit jaar. Er zal een 
advertentietekst worden opgesteld en deze zal zo snel 
mogelijk worden gepubliceerd. Vervolgens is gesproken over 
Kerk op Orde. Over de 6 onderwerpen in het rapport zal een 
advies moeten komen. De commissies gaan hiermee aan de 
slag. De AK heeft de adviestermijn vastgesteld voor 
december 2022. 
- Er zijn vragen binnengekomen wat De Fontein kan doen voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. De kerkenraad stelt het gebouw 
beschikbaar en heeft dit doorgegeven aan het overkoepelend 
orgaan. 
- Vanuit de Taakgroep Jeugd & Jongeren is gemeld dat er 
overleg is geweest tussen de jeugdouderlingen van de 
andere 2 wijkgemeenten. Dit moet leiden tot meer 
gezamenlijke activiteiten. Er wordt gesuggereerd om ook 
andere kerken in Leeuwarden hierbij te betrekken. 
- Er wordt opgemerkt dat wanneer gemeenteleden verhuizen 
naar een andere wijk zij niet altijd als voorkeurslid voor De 
Fontein geregistreerd blijven. Bij verhuizing moet dit specifiek 
worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Guus Yska, scriba 
 

Update Oekraïense vluchtelingen 
De gemeente Leeuwarden heeft op dit moment de voorkeur 
voor plekken waar ze minstens honderd vluchtelingen kunnen 
plaatsen. Dat betekent dat onderdak in De Fontein nog niet 
aan de orde is. Maar wat niet is kan nog komen. Het is daarom 
mooi dat er zich tien vrijwilligers hebben gemeld. En 
aanmelden kan nog steeds. De kosterswoning is ook 
beschikbaar gesteld voor vluchtelingen, daar zijn mogelijk wel 
vrijwilligers voor nodig. Over hoe dat allemaal wordt geregeld, 
volgt nader bericht. 
 

Scholieren en studenten met korting naar Joy for People! 
Eerder berichtten we al over ‘The Passion 40daagse’, het 
evenement dat de Protestantse Kerk in de aanloop naar Witte 
Donderdag organiseert. 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 PGL-gemeenten 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 Passionkruis nog activiteiten 
georganiseerd. Meer informatie over het concert is te vinden 
op www.zingenindekerk.nl/passion40daagse. Op deze 
website zijn ook de kaarten te bestellen. Bij de uitgang van 
de kerk liggen flyers over dit evenement. Neem die gerust 

mee. Voor scholieren en studenten is een bezoek aan het 
concert nu extra aantrekkelijk. Vanuit de taakgroep Jeugd en 
Jongeren vergoeden wij de helft van de kosten van de 
entree: in plaats van €10 betaal je dan slechts €5 voor een 
toegangskaartje. Wil je gebruik maken van deze actie, neem 
dan even contact op met Romana  
Taakgroep jeugd en jongeren   
 

Ontvangen gift. 
Via ouderling Germen L. van IJs is van mevrouw MZ een gift 
ontvangen van 20,00 euro voor ons sponsorkind Jesca. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

Het laatste Avondmaal 
Al enige tijd hangt er in de consistorie van De Fontein een 
prachtig geborduurd schilderij van Het laatste Avondmaal. 
Dit mooie en passende schilderij is ons als Fonteingemeente 
aangeboden door een gemeentelid. Waarvoor onze hartelijk 
dank. 
 

Agenda Gebedswerk 
Dinsdag 22 maart: 9.45 uur: Women to Women 
gebedskring, deels bij Anneke de Jong; deels bij Pytsje 
Dijkstra. Donderdag 24 maart, 16.00 uur: extra gebedsuur 
in De Fontein. Eenieder is van harte welkom! 
 

Gebed voor de vervolgde kerk in Noord-Korea 
Chul-min ontmoette soms een paar andere christenen. In 
het diepste geheim aanbaden ze samen de Here God. 
Maar door de coronacrisis is het eigenlijk onmogelijk om 
anderen te ontmoeten. Chul-min voelt zich wanhopig en 
alleen en het is erg moeilijk hem te bereiken met hulp. 
Wilt u deze christen opdragen aan de dagelijkse zorg van 
de Here God? 
 

Kerkdiensten 
Zondag 20 maart, 19.00 uur, Avondgebed in de Grote Kerk 
Zondag 27 maart, 09.30 uur, Familiedienst met Marcel 
en Lydia uit Ermelo. De tweede collecte is voor de 
Protestantse Kerk – Missionair Werk. Jong en oud 
ontdekken de kliederkerk. Kliederkerken zijn gastvrij, 
creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie 
vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk 
ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen 
van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger 
ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren 
van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en 
het geloof. (NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse 
Kerk o.v.v. collecte Missionair werk maart) 

http://www.zingenindekerk.nl/passion40daagse

