
 

 

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

 

Zondag 27 november 2022. 1e Advent 
 

Voorganger: ds. Peter Elzinga uit Leeuwarden.  Organist: Karel Bijlsma. Ouderling van dienst: 
Margreet Mollema. Diaken van dienst: Harold de Haan. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede 

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

 

1e Zondag van Advent: Psalm 122 
‘Ik bid om geluk voor Jeruzalem, 

want daar staat de tempel, 
het huis van de Heer, onze God.’ 

Psalm 122 : 9 (BGT) 

Liturgie 
Thema: IK KAN NIET WACHTEN! 
Zingen voor de dienst: Lied 100:1 (ELB) Donker de nacht 
Welkom en mededelingen 
De 1e adventskaars wordt aangestoken + gedicht 
Stil gebed 
Intochtslied: Lied 70: 1, 2 (alle verzen)  
haast U om mij te redden, God 
Votum en groet 
Zingen: Lied 836: 1  O Heer die onze Vader zijt 
Verootmoedigingsgebed 
Leefregel 
Zingen: Lied 836: 4 leg Heer uw stille dauw 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment: Adventsproject  
Adventsprojectlied op beamer:  
Komt als kind in de nacht 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5 
Schriftlezing: Jakobus 5: 7-11 
Zingen: Lied 447: 1, 2, 3 (alle verzen)  
Het zal zijn in het laatste… 
Verkondiging 
Zingen: Lied 442: 1, 2 (alle verzen) Op U mijn Heiland 
De kinderen komen terug 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte (na de dienst bij de uitgang) 
Slotlied: Lied 444: 1, 2, 4 Nu daagt het in het oosten 
Zegen, afgesloten met zingen Lied 425  
Vervuld van Uw zegen 
 

Algemene berichten 
 

Advents- en kerstproject 
Ik kan niet wachten! is het thema waarmee de kinderen 
dit jaar toeleven naar Kerst. De tijd van advent is een  

 
 
tijd van wachten: we wachten op de komst van Jezus. 
De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van 
Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Zij 
wachten op een Messias en Verlosser. In het 
kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling 
van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat 
ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, 
opstanding en hemelvaart wachten we op zijn 
terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods 
goede nieuwe wereld. 
 

Ik kan niet wachten!  
Vandaag gaat het over een boer die geduldig wacht op 
de regen die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer, 
wachten wij ook geduldig op de dag dat Jezus 
terugkomt (Jakobus 5:7-8). 
 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Peter en Irene de Vries. 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.  
 
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.  

mailto:ziektemelding@defontein058.nl
http://www.defontein058.nl/


 
Collectemogelijkheden 
U kunt uw gaven ook geven via de Appostel app of  
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). 
Het doel wordt steeds op de zondagsbrief en  in 
'Geandewei' vermeld. Van harte aanbevolen!  
Taakgroep Diaconie 
 
Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 6 december 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 
 
Jongerendienst 
Op 4 december is er een speciale dienst waar een 
aantal jongeren uit onze gemeente aan mee werken. 
Onder leiding van ds. Alfons van Vliet kijken we uit naar 
een mooie dienst waarbij iedereen hartelijk welkom is. 
Peter de Vries 
 
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. 

 
Schoon milieu 
Plasticdoppen en kroonkurken sparen voor Stichting 
“Sta op voor Kinderen” en de KNGF. Al jaren sparen we 
als gemeente voor bovenstaande doelen Een prachtig 
initiatief wat geld oplevert voor het goede doel, en 
meewerkt aan een schoon milieu. Ook het aluminium 
van medicijn-strips en cups van waxinelichtjes kan 
worden ingezameld; die zullen in de komende tijd  
waarschijnlijk veel gebruikt worden als kerstverlichting. 
Gooi ze niet weg, verzamel deze in een apart zakje en 
deponeer ook deze in de bak in de hal van de kerk. 
Liever geen grote plasticbakken of deksels e.d. Alles wel 
graag schoon inleveren! Alvast heel hartelijk dank. 
Coördinatie Germen L. van IJs. 
 
Oudejaarsconference Rob Favier 
Vrijdag 30 december: Oudejaarsconference in De Fontein. 
Kaarten te bestellen bij de jongeren van World Servants 
(er liggen inschrijflijsten in de kerk) of bij Germen L. van IJs 
via E: germenvanijs@upcmail.nl. Kosten € 17,50, u 
bespaart € 2 aan reserveringskosten door de kaarten bij 
ons te bestellen. 
 
Gebed gevraagd voor kinderen in de vervolgde kerk 
Dank dat christelijke ouders zich gesteund weten door 
gebed en praktische hulp door partners van Open 
Doors. 
Vraag de Here God Zich te ontfermen over jongeren die 
zich eenzaam, verward en angstig voelen als ze vijandig 
worden behandeld om hun geloof. Bid om veilige 
gezinnen waar kinderen geborgenheid ervaren en zich 
kunnen ontplooien als gelovige jongens en meisjes. 
 
Om te luisteren 
MercyMe – Always only Jesus 
Wie anders dan Jezus. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 27 november, 19.00 uur, Friese Vesper in de 
Grote Kerk. 
Zondag 4 december, 09.30 uur, 2e Advent, ds. Alfons 
van Vliet uit Bolsward m.m.v. Impuls. De tweede 
collecte is voor het ZWO-project. 

 

mailto:vormingentoerusting@defontein058.nl
mailto:germenvanijs@upcmail.nl

