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

 

Zondag 4 december 2022. Tweede Advent 
 

Voorganger: ds. Alfons van Vliet uit Bolsward. Organist: Karel Bijlsma m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst: 
Sjoerd Wijnsma. Diaken van dienst: Nanne Hoeksma. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: ZWO-

project. Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe!  
 

2e Zondag van Advent: Psalm 72 
‘Laat iedereen God danken. 

Hij is de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen.’ 
Psalm 72 : 18 (BGT) 

 

Liturgie 
Thema: “Holy Chill”  
Vóór de dienst: “Amazing grace” (Trinity) 
Welkom en mededelingen  
Adventskaarsen worden aangestoken 
We zingen: “Samen in de naam van Jezus” (Impuls) 
Openingsgebed  
“Van A tot Z”   
Kindermoment met Adventsprojectlied 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Ronde 1 
We zingen: “My light house” (Impuls) 
Schriftlezing: Mattheüs 11: 28-30 en Jesaja 28: 11-12  
Zingen: “De rivier” (Impuls) 
Ronde 2 
Overdenking 
“Beautiful things” (Gungor)  
Kinderen komen terug 
Ronde 3 
“Our God”(Chris Tomlin)  
Dankgebed en voorbeden, die we afsluiten met het 
“Onze Vader”(Impuls)  
Collecte 
Slotlied: “10.000 redenen” (Impuls) 
Zegen 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Na afloop van de dienst zijn vandaag beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Bram Dekker en Pytsje Dijkstra.  
Van harte aanbevolen! 
 

Ik kan niet wachten! 
Maria wacht op de geboorte van haar zoon Jezus en op de 
vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Ze zingt 
over wat God beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor 
wie bij Hem willen horen (Lucas 1:26-38 en 1:46-55). 
 

 
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 
 

Jeugdouderling 
De wijkkerkenraad is op zoek naar een nieuwe 
jeugdouderling. In een vrij korte periode is onze 
jongerenwerker vroegtijdig vertrokken, is 1 
jeugdouderling voorzitter geworden van de 
wijkkerkenraad en heeft 1 jeugdouderling haar termijn 
niet verlengd. We zijn blij dat er wel nieuwe leden bij de 
Taakgroep Jeugd & Jongeren zijn gekomen, maar het zou 
fijn zijn dat er ook weer een jeugdouderling wordt 
bevestigd. Daarom ook een oproep aan de gemeente om 
namen in te dienen. Dat kan bij de scriba. E: 
scriba@defontein058.nl 
 
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 
 

Uitnodiging voor de kerstviering 
Op maandag 19 december, aanvang 14:30 uur in De 
Fontein. De meditatie wordt verzorgd door pastor Irene 
de Vries, met muzikale medewerking van het Chr. 
Gemengd Koor “Euphonia” uit Akkrum, o.l.v. Klaske 
Deinum. Het vrije kerstverhaal wordt verteld door één van 
onze bestuursleden. Traditiegetrouw zullen wij deze 
kerstmiddag afsluiten met een gezamenlijke 
broodmaaltijd, die om ongeveer 18.30 uur is afgelopen. 
Aan het eind van de middag wordt via een collecte een 
bijdrage voor de gemaakte kosten gevraagd. Opgave voor 
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deelname graag vóór 12 december. U kunt zich opgeven 
bij uw bezoekmedewerker. Het kan ook bij: Jissy Lolkema, 
Hinke Wijngaarden en Jan Zeeders. Als u niet voor eigen 
vervoer kunt zorgen, kunt u, vroegtijdig, contact opnemen 
met Tiny Dijkstra. Als u met een taxi komt, kunt u het 
beste afspreken dat de taxi u om 19.00 uur weer naar huis 
brengt, zodat er genoeg tijd is om van het samen eten te 
genieten. Wij hopen op een mooie middag.  
Taakgroep Ouderen 
 

Wie loopt warm voor de warme woonkamer? 
U heeft vast al gehoord van de warme woonkamer! Een 
plek waar het niet alleen aangenaam warm is, maar ook 
waar mensen welkom zijn en waar aandacht is. Op maar 
liefst negen locaties in onze stad is het mogelijk een 
warme woonkamer te bezoeken. Ook bij De Fontein in de 
buurt zijn er plekken die dagelijks open zijn om mensen te 
ontvangen voor een kopje koffie of thee en een luisterend 
oor. Is uw interesse gewekt en lijkt het u leuk een dagdeel 
mee te draaien op zo'n locatie en op deze wijze er te 
kunnen zijn voor de ander, meld dit dan bij één van de 
leden van de werkgroep Presentieplek. U kunt ook een e-
mail sturen naar kerkelijkwerker@defontein058.nl voor 
informatie of om u op te geven. Een groet van de 
werkgroepleden:  
Robert, Germen, Harold, Riane en Irene. 
 

Petrus/kids 
Er is een prachtige uitgave dit jaar van het blad Petrus/kids 
uitgegeven, “Welkom bij Jezus”. Ga mee op reis met de 
wijzen Met dit boekje ga je op ontdekkingsreis door een 
bijzonder verhaal dat zich lang geleden afspeelde, vlak 
nadat Jezus geboren werd. Je leest steeds een stukje van 
dit Bijbelverhaal en daarna vind je opdrachten en vragen. 
De kinderen van de kindernevendienst hebben afgelopen 
zondag allemaal al een exemplaar mee gekregen en dit zal 
de komende weken ook gebeuren. Mocht u als ouders of 
grootouders voor uw kinderen/kleinkinderen ook graag in 
het bezit willen komen van dit speciale boekje? Deze 
liggen de komende zondagen op de statafels in de hal van 
de kerk. Germen L. van IJs en Josefien Zijlstra. Taakgroep 
Missionair werk/Evangelisatie 
 

Ramen lappen World Servants 
Op 10 december gaat World Servants weer bij 
gemeenteleden langs om hun ramen te lappen. Zou u 
graag willen dat zij ook bij u langskomen? Opgeven kan 
tot uiterlijk zondag 4 december. Het hiervoor bestemde 
inschrijfformulier ligt in de hal bij de World 
Servantsstand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 
Wat hebben jullie allemaal je best gedaan in de weken 
rondom dankdag voor gewas en arbeid. In de kar van 
samen delen mochten we tien kratten vullen. 
Fantastisch! Bedankt namens de diaconie en de 
voedselbank. Onze leus ‘Samen met elkaar Voor elkaar’ 
bleek weer echt waar.  

Jullie Diaconie   
 

Beste mannen van het Noorden 
Het is weer bijna zover, de komende 
Noordermannenavond staat gepland op 9 december. Als 
spreker mogen wij Harm Renkema verwelkomen. Je 
bent van harte welkom. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar en om 20.00 uur gaan we beginnen. De locatie is 
nog steeds in de kantine van Miedema Hout aan de 
Uranusweg 3 in Leeuwarden. Iemand meebrengen mag 
ook nog steeds; dus als je iemand in je gedachten hebt 
vraag hem gerust mee. Graag tot ziens op vrijdagavond 9 
december! 
 

Agenda gebedswerk 
Dinsdag 6 december, 10.00 uur: gebedskring bij Hanny 
Wielenga. 
 

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Tunesië 
Dank de Here God dat Femi in zijn nieuwe stad een baan 
heeft gevonden. Hij ontvluchtte zijn oude woonplaats 
omdat het te gevaarlijk was vanwege zijn geloof. Zara 
staat onder grote druk. Ze is christen, maar haar 
familieleden, moslims, zijn hier niet blij mee. Bid dat 
Zara andere christenen ontmoet, zodat ze niet alleen is 
in haar geloof. 
Bid om wijsheid voor Mohsin. Hij kwam een poosje terug 
tot geloof. Zijn ouders dwingen hem om terug te keren 
tot de islam.   
 

Kerkdiensten 
Zondag 4 december, 19.00 uur, Cantatedienst in de 
Grote Kerk. 
Zondag  11 december, 09.30 uur, 3e Advent, ds. Pieter 
Beintema uit Leeuwarden. Er is tienerdienst. De tweede 
collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat. 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland.  
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen 
is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare 
ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is 
nog jarenlang onzeker.  
Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan 
honderd activiteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende 
kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge 
azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te 
laten komen. 


