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

 

Zondag 25 december 2022. Eerste Kerstdag m.m.v. Impuls  

Voorganger: pastor Sjouke van de Meulen uit Kollumerzwaag.  Organist: Karel Bijlsma. Ouderling van 
dienst: Bram Dekker. Diaken van dienst: Gjalt Mollema. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede 

collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de knel. Er is oppas en kindernevendienst.  
Wij wensen u een goede week toe!  

 

1e Kerstdag: Psalm 98 
‘Juich voor de Heer, want hij komt, hij komt als rechter van de aarde. 

Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken, zijn oordeel is rechtvaardig.’ 
Psalm 98 : 9 (BGT) 

 

Liturgie 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Adventskaarsen 
Intochtslied: Lied 138: 1, 2 en 4 met Impuls 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Zingen: Lied 527 (Opw) Licht in de nacht met Impuls 
Gebed om opening van het woord 
Adventsproject: Ik kan niet wachten! 
Projectlied: Komt als kind in onze nacht 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Muzikaal moment orgel en trompet 
Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20 
Zingen: Lied 106: 1 en 2 (ELB)  
Midden in de winternacht met orgel en trompet 
Verkondiging. Thema:  
Horende herders worden getuigende herders 
Zingen: Lied 478: 1 en 2 
Lied 595 (Opw) Licht van de wereld Impuls 
De kinderen komen terug 
Dankzegging en voorbeden 
Collectes bij de uitgang 
Zingen: Lied Vertel aan alle volken (melodie  
Roept uit aan alle stranden) 
Geloofsbelijdenis 
Slotzang: Lied 487: 1, 2 en 3 met orgel en trompet 
Lied Ik wens jou Impuls 
Zegen 
Zingen: Ere zij God met orgel en trompet 
 

 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Op deze Kerstzondag zijn na afloop van de dienst 
beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Peter en 
Irene de Vries. Van harte aanbevolen!   
 
Ik kan niet wachten! 
Wijze mannen verwachten de nieuwe koning. Zij 
komen vanuit een ver land en zoeken naar de 
nieuwe koning: de pasgeboren koning van de 
Joden. Ze volgen zijn ster en ze vinden Jezus 
(Mattheüs 2:1-12). 
 
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 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 
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Verlenging termijn ambtsdrager 
Ouderling-scriba Guus Yska heeft in januari 2021 
zijn termijn met twee jaar verlengd. De verlenging 
loopt binnenkort af. Hij heeft te kennen gegeven 
zijn ambtstermijn met nog twee jaar te verlengen. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 2 januari 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 
  
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk 
Vandaag vieren we de geboorte van de Here Jezus. 
Zijn komst veranderde alles. Bid voor 
vervolgde  christenen die zo vaak het gevoel 
hebben dat het alleen maar donker is om hen 

heen. Wat zou het geweldig zijn, als zij zich juist 
vandaag niet alleen en verlaten voelen. 
Bid voor christenen die in deze periode rond Kerst 
extra onder druk staan of in de gaten worden 
gehouden. 
 
Om te luisteren 
Praytell – It’s almost Christmas 
Bekende klassiekers in een nieuw jasje. 
 

Kerkdiensten 
Zaterdag 31 december, 19.30 uur, Oudejaarsdag, 
pastor Irene de Vries. De ene collecte is de 
eindejaarscollecte t.b.v. kerkenwerk PGL. 
Zondag 1 januari, 10.30 uur, Nieuwjaarsdag, 
pastor Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag. 
Extra collecte voor Diaconie. 

 
 
 

 
 

Gezegende Kerstdagen 


