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Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
(meebeleven kan ook via defontein058.nl, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl) 

 
 
Zaterdag 31 december 2022 

Voorganger  pastor Irene de Vries 
Organist                 Guus Wolters 
Ouderling van dienst      Sjoerd Wijnsma 
Diaken van dienst          Margriet Mulder 
 

 

 
 
Zondag 1 januari 2023 

Voorganger pastor Sjouke van der
 Meulen, Kollumerzwaag 

Muzikale begeleiding beamer               
Ouderling van dienst      Reinouw Jellema 
Diaken van dienst          Harold de Haan 
Gebedsteam  Saakje van IJs en  

Pytsje Dijkstra

Liturgie 31 december 2022 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
Bemoediging en groet 
Korte inleiding 
Lied 85  
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 
Gebed van toenadering/ontferming 
Glorialied 885 Groot is uw trouw, o Heer 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing uit het OT: Psalm 85 
Lied 756:1, 2, 4 en 5 Laat komen Heer, uw rijk 
Verkondiging  
Orgelmuziek - improvisatie   
Lied 767, 1 t/m 4 De toekomst van de Heer is daar 
Korte bewerking op Psalm 85 van Hans Bouma 
Gebeden 
Collecte bij de uitgang  
Slotlied 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede 
Zegen met Amen (3x) 
 

 

Liturgie 1 januari 2023 
Luisterlied: God en God alleen 
Woord van welkom 
Intochtslied: Psalm 138: 1 en 4  
U loof ik Heer met hart en ziel 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Zingen Lied 705: 1, 2 en 4 Ere zij aan God de Vader 
Leefregels 
Luisterlied: Was mij witter dan sneeuw 
Gebed om de opening van het Woord 
Kindermoment 
Schriftlezing: Hebreeën 13: 1-9 +  
Hebreeën 13: 17-21 
Zingen: Psalm 97: 1 en 6 Groot Koning is de Heer 
Verkondiging thema: De onveranderlijke Christus 
Zingen: Rust mijn ziel U God is Koning 
Dankgebed en voorbeden 
Zingen: ELB 341 Heer God u loven wij 
Geloofsbelijdenis 
Slotzang: De kerk van alle tijden 
Zegen 
Na de dienst: Halleluja (Handel) 

 

 
Bloemengroet en meeleven 
 
Ziektemeldingen 
Wimmie Timmermans; 
E: ziektemelding@defontein058.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Uit de kerkenraad 
Pastor Irene de Vries 
De beroepingscommissie gaf de wijkkerkenraad 
een tussentijds advies. Uit de eerste ronde kwam 
geen geschikte kandidaat. De beroepings-
commissie gaf aan om een predikant te beroepen 
voor 0,8 fte met daarnaast een kerkelijk werker 
voor 16 uur. Dit tussentijds advies is voorgelegd 
aan de Algemene Kerkenraad. De AK gaf 
toestemming om uitvoering te geven aan dit 
advies. De wijkkerkenraad heeft dit advies 
overgenomen en nam vervolgens contact op met 
onze pastor Irene de Vries. Het tijdelijk contract 
van Irene loopt 31 januari 2023 af. Een verlenging 
was niet meer mogelijk. Door het goedgekeurde 
en overgenomen advies ontstond er ruimte om 
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Irene in vaste dienst te nemen. Wij hebben dit 
aanbod aan Irene voorgelegd. Zij heeft dit aanbod 
met volle overtuiging aanvaard. Dat betekent dat 
Irene de Vries op 1 februari 2023 in vaste dienst 
treedt binnen de PGL. Wij zijn dankbaar en blij dat 
Irene in ons midden blijft. Voorzitter Sjoerd 
Wijnsma heeft dit mooie bericht na afloop van de 
dienst van kerstmorgen aan de gemeente mogen 
afkondigen. 
 
Gemeenteochtend zondag 8 januari 
De wijkkerkenraad nodigt de gemeenteleden uit 
voor een gemeenteochtend. Deze gemeente-
ochtend vindt plaats op zondag 8 januari na afloop 
van de kerkdienst. U wordt geïnformeerd over de 
uitkomsten van ‘Kerk op Orde’, de plannen en de 
nieuwe bestuursstructuur van de AK. Voor meer 
informatie kunt u de Geandewei raadplegen. Uw 
aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  
Van harte welkom 
 
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 
 

Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnummer diaconie:  
NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v.  
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2. 
U kunt uw giften ook geven via de Appostel App 
 
Collectedoelen 
31 december 
Eindejaarscollecte t.b.v. kerkenwerk in de PGL 
 
1 januari 
1e: Diaconie en kerk 
2e: Wijkkas 
 

Jeugd & Jongeren 
Kindernevendienst 
Er is op zondag 1 januari geen kindernevendienst. 
 

Vorming en toerusting 
Bijbelverkenning 
Op dinsdag 3 januari hopen we elkaar te 
ontmoeten bij de Bijbelverkenning. We starten om 
14.30 uur in De Fontein. We gaan verder met de 
Jakobus brief en u mag thuis alvast hoofdstuk 4 
lezen. Fijn als u zelf uw Bijbel meeneemt.  
Pastor Irene de Vries  

Gebed 
Gebedskring 
Dinsdag 3 januari, 10.00 uur: gebedskring bij 
Pytsje Dijkstra. 

 
Gebed gevraagd 
Voor vervolgde christenen op de Filipijnen: 
Via zijn tante en door dromen was Ali, een moslim 
op de Filipijnen, tot geloof in de Here Jezus 
gekomen. Hij ging de Bijbel lezen, maar dat 
verslapte in de loop der jaren onder druk van 
tegenstanders. Toen zijn moeder op sterven lag, 
kwam Ali tot inkeer en dient nu de Here God 
vuriger dan voorheen. Wilt u voor hem bidden om 
kracht, moed en volharding? 
 

Algemene berichten 
Kaarsje branden 
Wil je een kaarsje aansteken voor iemand die ziek 
is, iemand die je mist of iemand die je een hart 
onder de riem wilt steken? Dit kan elke zondag in 
de gedenkhoek bij de gedenk- en doopkleden. 
 
Afscheid Dirk Sierd 
Geliefde gemeente, zo'n 2 jaar geleden werden 
wij in Leeuwarden voorkeurslid van De Fontein. 
We hadden ons er op verschillende momenten 
thuis gevoeld en zagen ernaar uit ons met jullie te 
verbinden. Helaas brak corona uit en moesten we 
eerst op afstand proberen meelevend lid te zijn. 
Daarnaast wisten we dat een uiteindelijk vertrek 
ook niet lang op zich zou laten wachten, aangezien 
Dirk Sierd na zijn studie 
(theologie/gemeentepredikant) een beroep zou 
kunnen verwachten naar een andere plaats. 
Inmiddels is dat laatste gebeurd en zullen wij 
begin volgend jaar intreden in zowel de 
Protestante Gemeente (15 januari) als de pastorie 
(zodra de verbouwingen gereed zijn) van Nij 
Beets. We kijken terug op een goede periode in 
jullie midden. Het ga jullie goed! 
Dirk Sierd, Marleen en Sarah. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 1 januari, 19.00 uur,  
Cantatedienst in de Grote Kerk 
Zondag 8 januari, 09.30 uur, 
Mevrouw Nelleke Berntsen 
 
 
 
 
 

 


