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

Zondag 10 april 2022. Palmzondag
Voorganger is ds. Ineke de Kok uit Wilsum. Organist Henk Visser. Ouderling van dienst is Bram Dekker. Diaken
van dienst is Hero de Jong. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor JOP –
Jeugdwerk in de PKN. Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst.
Wij wensen u een goede week toe!
6e Zondag van de 40 dagen: Psalm 118 : 1-2
‘Dank de Heer, want hij is goed.
Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Psalm 118 : 1 (BGT)

Liturgie
Geen gegevens ontvangen

Algemene berichten
Gebedsteam
Vandaag zijn na afloop van de dienst aanwezig voor
gesprek en/of gebed: Menno van der Wal en Saakje van
IJs. Van harte aanbevolen!
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.
Beloofd land in zicht
Vandaag is het Palmpasen en maken de kinderen
Palmpasenstokken. In het project staat Lucas 23:44-49
en 1 Petrus 1:18-19 centraal. Jezus stierf om mensen te
bevrijden, net zoals het paaslam in Egypte voor
bevrijding zorgde.
Collectemogelijkheden
Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om
uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar
rekeningnummer NL38 RABO 0146 7466 91 t.n.v.
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en
kerk) of 2 (doelcollecte). Het doel wordt steeds op de
zondagsbrief en in ‘Geandewei’ vermeld. Van harte
aanbevolen! Taakgroep Diaconie
Diensten Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
Zoals het een oude gewoonte is in De Fontein, vieren we
op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal.
Op Stille Zaterdag zal ik D.V. ook voorgaan. Dan wil ik
proberen een idee te geven van hoe in de OostersOrthodoxe Kerken deze nacht gevierd wordt. Die viering

is namelijk in de beleving van die Kerken de belangrijkste
van alle vieringen. Bij miljoenen komen de mensen dan
met hun kaarsjes naar de Kerk om klokslag 24:00 uur deel
te krijgen aan het Licht dat dan rondgedeeld wordt.
Ds. D. Lof
Heilig Avondmaal
Op Goede Vrijdag 15 april vieren wij 's avonds om 19.30
uur het Heilig Avondmaal. U bent dan van harte welkom!
De collecte na afloop van deze dienst is bestemd voor het
vluchtelingenwerk in Leeuwarden. Uw gaven kunt u ook
overmaken op de bankrekening van de Diaconie. In de
laatste 'Geandewei' staat helaas een onjuist
rekeningnummer! Het juiste nummer is: NL38 RABO
0146 7466 94 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v.
'Vluchtelingenwerk'.
Gebedsagenda
Een ieder is van harte welkom op:
Dinsdag 12 april, 10.00 uur: gebedskring bij familie
Tromp.
Dinsdag 12 april, 19.15 uur: (uitgestelde) gebedskring bij
familie Brouwer.
Donderdag 14 april, 16.00 uur: extra gebedsuur in De
Fontein.
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Sri Lanka
Eind 2021 werden een pastor en een christen aangevallen
door een groep mensen. Zij werden geleid door een
boeddhistische monnik. Christenen in Sri Lanka voeren
elke dag een strijd vanwege hun bekering. Ze verliezen
soms veel (spullen, hun huis) om de Here Jezus te volgen.
Eén van hen is Kumara: hij en zijn vrouw wonen in een
klein huis van klei. Ze moesten weg uit het huis van hun
ouders omdat ze de Here God openlijk aanbaden. Ze
werden gedwongen de grond van hun familie te verlaten.
Afgelopen november sloot de familie zelfs de toevoer van
elektriciteit naar het huis van Kumara af. Bid om Gods
bescherming en voorziening.
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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.
Koffiedrinken
U bent elke woensdagmorgen vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur
van harte welkom om koffie te drinken in De Fontein.
Jongerenontmoeting op Witte Donderdag
Voor onze jongeren van 15 - 35 jaar houden we vanaf
18.30 uur op Witte Donderdag een sobere maaltijd in het
Jabixhûs, Vijverstraat 2. Voor opgave kun je je aanmelden
bij Dirk Sierd de Vries.
PaasChallege 2022
Tieners! (12-17 jaar) We nodigen jullie uit voor de
PaasChallenge 'Alles komt goed?!' op zaterdag 16 april.
Deze keer geen hele nacht maar alleen de avond. Het
programma bestaat uit een spel dat lijkt op een
combinatie van 'Weervolven' en 'Wie is de mol'.
Uiteraard volop spanning en fun maar wel met een
boodschap. Bij minimaal 6 deelnemers gaat het door.
Graag voor 12 april bij Ruben aanmelden. Exacte tijden en
locatie volgen nog. O ja, en we beginnen de avond met
een gezamenlijke maaltijd. Kom jij ook!?
Dikke groet Dieuwke, Feye, Christian en Ruben

Startweekend 2022
In het weekend van 17 en 18 september wordt het
startweekend gehouden. Op dit moment is er nog
niemand voor de organisatie. Heb je belangstelling en
goede ideeën? Neem contact op met iemand van de
kerkenraad. Algemeen mailadres:
scriba@defontein058.nl
Verhuist u?
Verhuist u naar een adres buiten De Fontein, maar u wilt
wel lid blijven van De Fontein? Dat kan. Geef dit dan door
aan Annet Visser, ledenadministrateur van De Fontein. E:
ledenadministratie@defontein058.nl
Guus Yska, scriba
Studieavond ‘God en Corona: de balans opmaken’
Op dinsdagavond 19 april, aanvang 19:30 uur, is er een
studieavond over ‘God en corona’ in de Kurioskerk,
Julianalaan 38.
De coronacrisis zette de samenleving op zijn kop. Nu is
het tijd om de balans op te maken: Wat doet een crisis
met ons beeld van God? En voor wat voor vragen komt
de kerk te staan met het oog op de toekomst? Over deze
dingen hoopt Mark de Jager een inleiding geven, waarna
we samen in gesprek gaan.

Kerkdiensten
Goede Vrijdag 15 april, 19.30 uur, Heilig Avondmaal, ds.
Dirk Lof. De ene collecte is voor het vluchtelingenwerk.
Stille zaterdag 16 april, 19.30 uur, ds. Dirk Lof. De ene
collecte is voor de Leprabestrijding.
Zondag, Paasmorgen, 17 april, 09.30 uur, pastor Irene de
Vries m.m.v. Impuls. De tweede collecte is voor Kerk in
Actie – Werelddiaconaat (Libanon).
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, is gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid,
armoede en geweld. Deze problemen ontnemen
jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese
jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar
duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Deze plek
geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de
toekomst.
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