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

Zondag 20 november 2022. Gedachteniszondag
Voorganger: pastor Irene de Vries. Organist: Henk Visser. Ouderling van dienst: Reinouw Jellema.
Diaken van dienst: Margriet Mulder. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: PKN Pastoraat. Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe!
10e Zondag van de herfst: Psalm 46
‘Bij God zijn wij veilig.
Hij helpt ons als we in nood zijn.
Psalm 46 : 2 (BGT)

Liturgie
Voor de dienst, lied Alle pelgrims keer weer huis toe
Woord van welkom
Psalm 68: 7 en 11
Bemoediging en groet
Korte inleiding op deze dienst
Loflied 753: 1, 2 en 6 Er is een land van louter licht
Gebed om ontferming
Lied 139: 1, 2 en 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied Meer en meer
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing uit het OT: Daniël 12: 1 - 4
Schriftlezing uit het NT: 1 Tessalonicenzen 5: 1 - 11
Lied 769: 1, 2, 5 en 6 Eens als de bazuinen klinken
Verkondiging
Lied van Sela Een toekomst vol van hoop
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Herdenking
Gebed
Opwekking 428 'Genade zo oneindig groot'
Wij gedenken nu degenen uit onze gemeente die in het
afgelopen jaar overleden zijn
Muziek van Sela 'De mensen die we missen'
Aansteken van de gedachteniskaars
Gedicht
Lied 913: 1, 3 en 4 'Wat de toekomst brengen moge'
(op de melodie van 'The Rose')
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen met 3x Amen

Algemene berichten
Gebedsteam
Op deze zondag zijn na afloop van de dienst
beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Menno van der
Wal en Pytsje Dijkstra. Van harte aanbevolen!
Ziektemeldingen

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven
aan: Wimmie Timmermans.
E: ziektemelding@defontein058.nl. Wimmie verzorgt de
rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’.
Collectemogelijkheden
U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer
NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden
o.v.v. collecte 1 (diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte). U
kunt uw gaven ook geven via de Appostel-app naar het
hiervoor genoemde rekeningnummer. Het doel wordt
steeds op de zondagsbrief en in ‘Geandewei’ vermeld.
Van harte aanbevolen! Taakgroep Diaconie
Gemeente Groei Groepen (GGG) weer van start!
In onze gemeente is de 1e GGG kring weer van start
gegaan. Dat is erg fijn, maar er kunnen nog meer
gemeenteleden bij! Wij horen van gemeenteleden dat ze
graag weer in een groep mee willen doen. Het zou fijn
zijn als er nog twee groepen van start kunnen gaan, in
een groep is een aantal deelnemers van ca. 8
gemeenteleden het uitgangspunt.
Meld je daarom zo spoedig mogelijk aan, dan kunnen wij
aan de slag om de nieuwe groepen samen te stellen met
enthousiaste gemeenteleden. Heb je eerder op een
groep gezeten, en wil je weer meedoen? Dat is erg fijn,
wel proberen wij de indeling dan zo op te stellen dat je
wellicht met nieuwe mensen in een groep komt. Dat
maakt het wellicht spannend maar ook uitdagend. Je
leert gemeenteleden dan op een nieuwe manier kennen.
Van harte aanbevolen! Je kunt je aanmelden bij de
taakgroep Vorming & Toerusting
vormingentoerusting@defontein058.nl of bij Willem
Dijkstra.
Schoenendoosactie
Afgelopen zondag gingen we aan tafel om schoenendozen
te versieren en te vullen. Daarnaast waren er ook al dozen
door verschillende gemeenteleden ingeleverd. U heeft ze
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waarschijnlijk wel zien staan op het podium. Na zondag
hebben wij in totaal 55 schoenendozen mogen aanbieden
bij het inleverpunt, afgelopen vrijdag. We willen een ieder
bedanken die ons hierbij geholpen heeft, zowel met een
schoenendoos, vulmateriaal of financieel. Het doet ons
goed om te zien hoe wij als gemeente de schouders
eronder zetten voor een ander. Zoals de actie ook al zegt: Je
bent een schat!
Marian en Christina
Bijbelverkenning
Dinsdag 29 november is er weer Bijbelverkenning. We gaan
verder met het bespreken van de brief van Jakobus. We
lezen deze keer de verzen uit het derde hoofdstuk. Welkom
in De Fontein op de middag van 14.30 - 16.00 uur. Neemt u
zelf uw Bijbel mee! Pastor Irene de Vries
Groothuisbezoek
Ook dit seizoen wil de taakgroep pastoraat het
groothuisbezoek aanbieden. Wilt u vanuit uw kring of met
een groepje gemeenteleden een groothuisbezoek
organiseren, neem dan contact op met één van de leden
van de taakgroep. Het landelijk thema 'aan tafel' zal
aandacht krijgen in de ontmoeting.
Margreet Mollema, Jan Zeeders, Dirk en Suze Lof, Gerda
Koezema en Irene de Vries
Gastpredikant
Ds. Peter Elzinga is onze gastpredikant op zondag 27
november. “Mijn naam is Peter Elzinga. Vanaf augustus 2021
ben ik als predikant verbonden aan de mooie gemeente in
Huizum-West. Ik ben getrouwd met Inge en wij hebben drie
kinderen: Meriam, Joas en Daniël. De twee oudste kinderen
zijn volwassen. Alleen Daniël woont nog bij ons.
Vóór deze gemeente heb ik drie andere gemeentes mogen
dienen: de PKN gemeente Echtenerbrug/ Oosterzee, de PKN
gemeente ‘Op ‘e Noed’ te St. Nicolaasga, Idskenhuizen en
Tjerkgaast en de Gereformeerde Kerk (PKN) van Ten Boer.
Samen met mijn vrouw Inge de Rouwe zijn wij
gemeentepredikant in de Kurioskerk. Het is ons verlangen
om mensen bij Jezus te brengen, ze op te bouwen in hun
geloof en naast hun te staan in vreugde en verdriet. Dat
hoeven we niet alleen te doen. God heeft ons deze
gemeente gegeven, om elkaar tot steun te zijn, en een
levende gemeenschap te zijn waar iedereen welkom is en
zichzelf mag zijn.”
Preekvoorziener Germen L. van IJs
Oudejaarsconference Rob Favier
Zaterdag 30 december in De Fontein. Kaarten te bestellen
bij de jongeren van World Servants, er liggen
inschrijflijsten in de kerk, of bij Germen L. van IJs.
E: germenvanijs@upcmail.nl.
Kosten € 17,50, u bespaart € 2 aan reserveringskosten
door de kaarten bij ons te bestellen.

World Servants Stand in de hal ligt een intekenlijst waar
u zich kunt aanmelden.
Agenda gebedswerk
Dinsdag 22 november, 10.00 uur: gebedskring bij Pytsje
Dijkstra.
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Marokko
Christenen in Marokko zijn relatief vrij om hun geloof
aan te hangen, maar ze hebben wel te maken met
tegenwerking vanuit de autoriteiten. Bid vandaag
alstublieft voor Abd, hij wordt regelmatig door de
autoriteiten gevolgd vanwege zijn geloof.
Dit legt druk op hem. Meriam wil haar omgeving graag
over de Here Jezus vertellen, maar ze weet niet goed
hoe. Bidt u mee om kansen en geopende deuren?
Prijs de Heer met Asthi: hij heeft een geweldige zomer
achter de rug waarin hij veel kon werken met
medegelovigen om elkaars geloof te versterken.
Om te luisteren
Sara Groves – Hold me Jesus
Een klassieker in een nieuw jasje.

Kerkdiensten
Zondag 20 november, 19.00 uur, Avondgebed in de
Grote Kerk.
Zondag 27 november, 09.30 uur, 1e Advent, ds. Peter
Elzinga uit Leeuwarden. Er is tienerdienst. De tweede
collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat.
Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken
Colombia.
In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en
jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De
medewerkers bieden hen een veilige plek en een
toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten
oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te
voorkomen en leren wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een
veilige haven temidden van een omgeving vol armoede,
geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige
producten van papier maken (filigraan) en leren
groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras
van het gebouw.
Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van
een half jaar volgen, waarin ze leren koken met
gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders
vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden
contact met ouders, verzorgers en leraren van de
kinderen.

Ramenlappen World Servants
10 december gaat World Servants weer ramenlappen
bij leden van de gemeente. Wilt u ook uw ramen laten
lappen door de jongeren van World Servants? Bij de
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