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

Zondag 24 april 2022 

Voorganger is ds. Pieter Beintema uit Leeuwarden. Organist Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst is 
Margreet Mollema. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. 
De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst.  

Wij wensen u een goede week toe! 

 

2e Zondag van Pasen: Psalm 111 
‘Met heel mijn hart wil ik de Heer danken, 

samen met zijn volk, in de tempel.’ 
Psalm 111 : 1b (BGT) 

 
Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 184: 1 en 2 (ELB) 
Welkom, mededelingen en stil gebed  
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 
Votum & Groet 
Zingen: Psalm 100: 3 en 4 
Gebed om Gods Geest:  
Zingen: Lied 302: 1 (als Gloria)  
Zingen: Lied 997: 1 en 4 (als Kyrie)   
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 – 6 (NBV 2004) 
Zingen: Lied 836: 1 
Dienst van het Woord: 
Zingen: Lied 317: 1 en 2 (als gebed om Gods Geest)   
Gesprek met de kinderen  
Kinderlied: Geef licht Marcel en Lydia 
De kinderen gaan naar hun dienst 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 18 – 31 (NBV 2004) 
(lectrice) 
Zingen: Lied 578: 1 
Schriftlezing: Lucas 24: 13 – 35 (NBV 2004)  
Zingen: Lied 247: 1 en 3                 
Woordverkondiging: “hun ogen werden geopend, 
zij herkenden Hem”. (Lucas 24: 31) 
Zingen: Lied 646: 1, 2, 3 en 4 
De kinderen komen terug 
Bidden en Delen: 
Gebed, Voorbeden, Stil Gebed, “Onze Vader”       
Zending en Zegen: 
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 
Zegen 
Zingen: Lied 425 
 

 
Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar 
voor gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke 
Wolters. Van harte aanbevolen! 
 

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 
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 94 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 
 

Uit de kerkenraad 
 

Je bent welkom in de kerk! 
Toch nog even je aandacht. 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. 
 
 
 

http://www.defontein058.nl/


www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

 
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 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 2 mei 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 
 

Gebedsagenda 
Eenieder is in de komende week van harte welkom: 
Dinsdag 26 april, 10.00 uur: gebedskring bij Pytsje 
Dijkstra. 
Donderdag 28 april, 16.00 uur: extra gebedsuur in 
De Fontein. 
 
Kaarsje branden 
Wil je een kaarsje aansteken voor iemand die ziek 
is, iemand die je mist of iemand die je een hart 
onder de riem wilt steken? Vanaf Paaszondag kan 
dit elke zondag in onze gedenkhoek bij onze mooie 
gedenk- en doopkleden. Een kaarsje aansteken is 
een universeel symbool. Het is een teken van licht, 
een teken van hoop. Het is een moment om stil te 
zijn en aan iemand te denken of om te bidden. 
De kaarsjes kunnen ter nagedachtenis, 
bemoediging, troost, kracht, verdriet of juist 
blijdschap worden aangestoken voor of na de 
zondagse eredienst. Taakgroep eredienst 
  

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in 
Vietnam 
Een manier waarop Open Doors inheemse 
gelovigen in het noorden van Vietnam ondersteunt 
is door het koeienbankproject. Een project waarbij 
een gezin een volwassen koe krijgt. Het eerste kalf 
gaat terug naar de ‘bank’ en wordt geschonken aan 
een ander gezin. De volgende kalveren mag het 
gezin houden. Sinds het begin van het project zijn 
er 247 koeien weggegeven. Dank de Here God voor 
de positieve impact die dit project heeft. 
Keej is een voorganger en leidt het 
koeienbankproject in zijn kerk. “Dit project is van 
grote waarde voor de lokale bevolking. Zij zijn van 
origine ook veehouders. Ze zorgen goed voor de 
koeien. Ik heb gezien dat veel levens van  

 
 
christenen en niet-christenen ten positieve zijn 
veranderd door dit project.” 
  

Om te luisteren 
The Hedgerow Folk – Come close 
De nabijheid van God. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 24 april, 19.00 uur, Friese Vesper in de 
Grote Kerk. 
Zondag 1 mei, 09.30 uur, de heer Sjouke van der 
Meulen uit Kollumerzwaag. De tweede collecte is 
een extra collecte voor Diaconale hulp. 
Een ramp, hongersnood of overstroming komt 
meestal onverwacht. Er moet dan snel geld 
beschikbaar komen voor bijvoorbeeld onderdak, 
medische zorg, voedsel en drinkwater. Zo kunnen 
levens worden gered en het menselijk lijden 
verminderd. De diaconie reserveert geld om snel te 
kunnen handelen wanneer een beroep op hen 
wordt gedaan. 
 


