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

Zondag 11 december 2022. Derde Advent 

Voorganger: ds. Pieter Beintema uit Leeuwarden. Organist: Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst: Guus Yska. 
Diaken van dienst: Menno Sijtsma. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: Kerk in Actie – Binnenlands 

diaconaat. Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!  
 

3e Zondag van Advent: Psalm 146 
‘Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. 

Ik zal de Heer danken, zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.’ 
Psalm 146 : 1-2 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 403: 1 t/m 6 (ELB) 
Welkom en mededelingen 
Aansteken 3e adventskaars en gedichtje 
Stil gebed 
Zingen: Psalm 85: 1  
Votum en Groet  
Zingen: Psalm 85: 3 en 4  
Gebed om Gods Geest  
Zingen: Lied 274: 1 en 2 (als Kyrie) 
Wetslezing: Deuteronomium 6: 1 – 6 
Zingen: Lied 836: 1 en 2 (LB) 
Adventsproject: ik kan niet wachten!  
Projectlied: Komt als kind in onze nacht 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Zingen: Lied 313: 1 en 2 (LB) als gebed om Gods Geest  
Schriftlezing: Jesaja 35: 1 – 10 (NBV 2021)  
Zingen: Lied 48: 1  (ELB) 
Schriftlezing: Mattheüs 11: 2 – 10 (NBV 2021) 
Zingen: Lied 446 : 1, 2 en 4 (LB) 
Woordverkondiging: Heil voor de verlosten des Heren (Jes. 
35) 
Moment van stilte bij orgelspel 
Zingen: Gez. 441: 1, 2 en 12 (LvdK) 
Kinderen komen terug 
Gebed, Voorbeden, Stil Gebed, “Onze Vader”  
Collecte  
Zingen: Lied 146 c: 1, 3 en 7 (LB) 
Zegen, gevolgd door Lied 425: 1 (LB) 
 

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

Ik kan niet wachten! 
Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de 
vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus 

zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons 
(Mattheüs 1:18-24). 
 

Kerstactiviteit kinderen 
Op zondag 18 december vieren we met alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd Kerst in De Fontein. Het thema 
is: Ik kan niet wachten! Vanaf 15:45 uur is er inloop met 
koffie, thee, limonade en iets lekkers. We starten om 
16:00 uur met het programma dat waarschijnlijk rond 
17:00 uur eindigt. Wat we met elkaar gaan doen 
houden we nog even geheim Neem gerust een vriendje 
of vriendinnetje mee. Graag even opgeven bij Caroline 
Doelman via kindernevendienst@defontein058.nl Van 
harte welkom! Leiding kindernevendienst 
 

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 
 

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 
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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 
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 
 

Kerstkuier Follow - Together we gather 
Op vrijdagmiddag/ avond 23 december vanaf 17.00 uur is 
er weer een kerstkuier. Dit jaar organiseren wij deze 
samen met de Adventkerk, de Real Life Church, Leger des 
Heils en IKC Prins Maurits. We gaan samen op weg 
(together we gather), waarbij op verschillende locaties 
verhalen over het Kerstverhaal verteld worden. Voor De 
Fontein zijn wij ingedeeld als locatie voor het paleis 
Herodes (bij de kinderboerderij) en voor het eind, Maria 
en Jozef in de stal. Voor deze kerstkuier zijn we op zoek 
naar vrijwilligers: - Acteurs voor bij het Paleis Herodes 
(minimaal 3 personen); - Acteurs voor Jozef en Maria (2 
personen en een ‘baby'; - Twee vertellers; - Hulpen bij het 
opbouwen van de twee locaties; - Mensen die muziek 
kunnen maken; - Vrijwilligers die lekkernijen willen 
maken; - Vrijwilligers voor bij de catering. Lijkt het je leuk, 
geef je dan op bij  
Christina, Irene, Feye of Germen 
 

Kaartenactie advent van Kerk in Actie 
Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van 
vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We 
kunnen niet langer wegkijken. Ook politici niet! Laten we 
dit onrecht daarom als kerken samen aanKAARTEN. Doe 
mee! Vanuit de taakgroep Pastoraat ondersteunen we 
deze actie van harte en roepen we onze gemeenteleden 
op massaal een kaart naar Den Haag te sturen. In de 
bijlage bij de zondagsbrief vindt u daarvoor de informatie 
en het adres. Laten we onze stem horen? Wij kunnen het 
verschil maken! 
 

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. 
 

Jongeren meetup! 
Donderdag 15 december hopen we elkaar weer te 
ontmoeten in De Fontein. Om 18.00 uur start de 
maaltijd. 
De enthousiaste kookploeg bereidt de maaltijd weer 
voor. Opgave voor het mee-eten kan tot uiterlijk 
dinsdagavond 13 december in de verschillende apps of 
via Dirk Sierd, 06 48594000. Fijn om jullie donderdag de 
15e allemaal te ontmoeten. Groet van de leiding: 
Cor, Hilda, Peter, Irene en Dirk Sierd 

 

Agenda Gebedswerk 
Dinsdag 13 december, 19.15 uur: gebedskring bij familie 
Brouwer, Molenstraat 8. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Qatar 
Bid voor Qatarese gelovigen, die vaak heel eenzaam zijn. De 
staatsreligie is de islam. Qatarezen moeten hun christelijk 
geloof verborgen houden en mogen niet naar de kerk. 
Vraag de Here God om ruimte voor arbeidsmigranten om 
samen te komen en Hem te aanbidden. De gebouwen 
puilen nu uit, met meer dan honderd diensten per zondag. 
Christenen in Qatar geloven dat de Here God iets groots 
gaat doen tijdens het WK voetbal. Bid dat christenen die het 
WK bezoeken in hun handel en wandel getuigen zijn van de 
Here Jezus. Bid voor de mensen die Christus nog niet 
kennen, bijvoorbeeld dat zij Hem ontmoeten via dromen en 
visioenen. 
 
 

Kerkdiensten 
Zondag 11 december, 17.00 uur, Choral Evensong in de 
Grote Kerk 
Zondag 18 december, 09.30 uur, 4e Advent, ds. Piet 
Hulshof uit Jubbega. PKN – Jong Protestant.  
Ontdekken wat Kerst betekent. Welke overwegingen 
maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn 
deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de 
engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen 
toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een 
spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van 
de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en 
ontdekken zo meer over de Bijbel. 


