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

Zondag 3 april 2022. Zesde Lijdenszondag
Voorganger is ds. Kees van der Kooi uit Driebergen-Rijsenburg. Organist is Karel Bijlsma. Ouderling van dienst
is Guus Yska. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede
collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede
week toe!
5e Zondag van de 40 dagen: Psalm 126
‘Daarom vragen wij u, Heer:
Kom ook nu snel bij ons terug.
Breng ons weer tot leven,
zoals regen alles weer laat groeien.’
Psalm 126 : 4 (BGT)

Liturgie
Vooraf: psalm 25-III GVL - Houd mij in leven (filmpje)
Psalm 43: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Kyrie gebed
Lied 1005: 1,2,3 en 4.
Gebod
Lied 1005: 5
Gebed om de Verlichting met de heilige Geest
Veertigdagenproject “Beloofd land in zicht”
Kinderlied: Ga je met ons mee?
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezingen Jesaja 53: 1-8 en Markus 15a: 33-39
We zingen 576b: 1 en 2
Verkondiging
Lied 556: 3 en 4
Gebeden
Collecte
Slotlied 578: 1, 2 en 6
Zegen
Lied 425

Algemene berichten
Collectemogelijkheden
Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om uw
gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar
rekeningnummer NL38RABO 0146746691 t.n.v. Diaconie
PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en kerk) of 2
(doelcollecte). Taakgroep Diaconie
Beloofd land in zicht
Tijdens de kindernevendienst staan Lucas 22:7-8 en 14-20
centraal: Jezus viert met zijn leerlingen het Joodse

paasfeest voordat Hij gaat sterven. Jezus geeft zijn
leerlingen de opdracht deze maaltijd steeds opnieuw te
vieren, om zo aan Hem te blijven denken.
Volgende week zondag is het Palmpasen. Wij willen met
elkaar weer Palmpasenstokken versieren. Opgave kan via
kindernevendienst@defontein.nl.
Gebedsteam
Na afloop van de dienst vanmorgen zijn aanwezig voor
gesprek en/of gebed: Peter en Irene de Vries.
Gebedsagenda:
Dinsdag 5 april, 19:15 uur: gebedskring bij familie
Brouwer.
Donderdag 7 april, 16:00 uur: extra gebedsuur in De
Fontein. Een ieder is van harte welkom!
Kerkenraadsvergadering
Maandag 4 april vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u
zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit
doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Syrië
Sommige onderzoeksrapporten zeggen, dat er vandaag de
dag Syrische vluchtelingen in 127 verschillende landen
leven. Bid dat christenen in deze landen de Syriërs weten
te bereiken met de boodschap van vrede en van Jezus
Christus op de troon. Bid om vrede in Syrië, bid dat Syriërs
op een dag veilig kunnen terugkeren naar hun land
(misschien mét het evangelie dat ze ergens anders
gehoord hebben).
Koffiedrinken …HET IS WEER ZOVER !
Een bekende kreet voor hen, die in het verleden op
woensdagmorgen kwamen koffiedrinken in De Fontein. Het
koffiedrinken is weer mogelijk en het is nog steeds gezellig. U
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bent elke woensdag vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur hartelijk
welkom.

Bezinningswandeling na de viering
U bent allen van harte uitgenodigd om mee te lopen met de
bezinningswandeling deze morgen na de viering en een kop
koffie. De afstand van de wandeling is een kleine 4 km. Het
eerste deel is in stilte. U wordt vanzelf uitgenodigd door één
van de leden van de taakgroep pastoraat om mee te gaan.
Een route wordt dan uitgedeeld. Taakgroep Pastoraat
Lunch zondag 3 april
Vandaag is er weer een lunch na de kerkdienst en het
koffiedrinken. Fijn dat we dit weer kunnen oppakken na
twee jaar beperkingen i.v.m. corona. Wij doen weer een
beroep op iedereen om iets mee te nemen zoals salades,
brood(jes), fruit, hartige taart, enz. De organisatie draagt
weer zorg voor soep en drinken. Wij hopen zo dit stukje
gemeentezijn weer optimaal met elkaar op te pakken. U/jij
doet toch ook mee!

Uitnodiging voor ouderen
Op 9 mei is er een voorjaarsbijeenkomst voor ouderen in
De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door pastor
Irene de Vries uit Leeuwarden. Als gast hebben we Wiebe
Biesma uit Heerenveen. Hij komt ons vertellen over zijn
rondreis per motor door Noord-Vietnam en laat ons
hiervan ook beelden zien. We beginnen om 14.30 uur en
aan het eind van de middag wordt er een collecte
gehouden voor de gemaakte kosten. Heeft u geen

mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact
opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt
u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op
komt halen. Taakgroep Ouderen
Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne
De plannen om iets te betekenen voor vluchtelingen uit
Oekraïne beginnen steeds concreter vorm te krijgen. De
voormalige kosterswoning wordt door een groep
gemeenteleden, in samenwerking met de beheerder van
de kerkelijke gebouwen, geschikt gemaakt voor de opvang
van een familie of groep van acht personen. Zodra de
vluchtelingen zijn ondergebracht en tot rust gekomen,
kunnen we met hen bespreken welke hulp en
ondersteuning ze van ons zouden willen hebben.
Misschien willen ze deelnemen aan onze kerkelijke
activiteiten, misschien willen ze in contact komen met
land- en geloofsgenoten. Daarbij kunnen we Oekraïners
betrekken die op particuliere adressen in Leeuwarden
verblijven.
Wilt u meedoen aan het organiseren en/of uitvoeren van
de opvang en de activiteiten voor Oekraïners in De
Fontein, mail of bel dan Henk Douma.

Kerkdiensten
Zondag 3 april, 19.00 uur, Cantatedienst in de Grote Kerk
Zondag 10 april, 09.30 uur, Palmzondag, ds. Ineke de Kok
uit Wilsum. Er is tienerdienst. De tweede collecte is voor
JOP – Jeugdwerk in de PKN.
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