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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)  
 

Zondag 8 januari 2023 

Voorganger  mevrouw Nelleke Berntsen 
Organist  Karel Bijlsma 
Ouderling van dienst Sjoerd Wijnsma 
Diaken van dienst  Hero de Jong 
Gebedsteam  Dieuwke Jonker en Bram Dekker 
 

Liturgie  
Welkom, mededelingen en stil gebed   
Intochtslied Psalm 24: 1 en 2 (NLB)    
De aarde en haar volheid 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 24: 5 (NLB) 
Gods leefregels 
Gebed voor verootmoediging en de Heilige Geest 
Zingen als loflied Lied 413 (NLB) 
Grote God wij loven u 
Kinderlied Kom aan boord  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lezing OT: Jesaja 60: 1-6  
Zingen: Lied 100 (NLB) 
Juich Gode toe bazuin en zing  
Lezen NT: Efeziërs 3: 1-12 
Zingen ELB 212 Heer wat een voorrecht  
Preek 
Orgelspel  
Kinderen komen terug 
Zingen JdH lied 478 Eén naam is onze hope 
Gebed en het Onze Vader  
Zingen Lied 653: 1, 4 en 7 (NLB) 
U kennen uit en tot U leven 
Zingen Lied 415: 1 en 2 (NLB) Zegen ons Algoede  
Zegen 
Beamen Lied 415: 3 
 

Bloemengroet en meeleven 
 

Ziektemeldingen 
Wimmie Timmermans 
 E: ziektemelding@defontein058.nl 
 

Uit de kerkenraad 
Gemeenteochtend zondag 8 januari 
De wijkkerkenraad nodigt de gemeenteleden uit voor 
een gemeenteochtend. Deze gemeenteochtend vindt 
plaats op zondag 8 januari na afloop van de kerkdienst. 
U wordt geïnformeerd over de uitkomsten van ‘Kerk op 
Orde’. In de vorige Geandewei stond een interview met 
Daan Postma, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. 
In dit interview heeft u al wat kunnen lezen over de 
plannen. In de laatste Geandewei staat een interview 
met de 3 wijkvoorzitters. Hier leest u iets over een 

nieuwe bestuursstructuur. Het is belangrijk dat de 
wijkgemeente wordt gehoord eerder kan de AK geen 
besluit nemen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld. Van harte welkom. 
 

Opdracht aan de beroepingscommissie 
In zijn extra vergadering van woensdag 28 december 
heeft de wijkkerkenraad gesproken over het tussentijds 
advies van de beroepingscommissie. De wijkkerkenraad 
kreeg groen licht van de Algemene Kerkenraad om een 
predikant te beroepen voor 0,8 fte met daarnaast een 
kerkelijk werker van 16 uur. De wijkkerkenraad nam een 
besluit over de vervolgstappen. De beroepingscommissie 
krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe 
predikant voor 0,8 fte. De profielschets wijzigt op 2 
punten. Er wordt een predikant gezocht voor 0,8 fte met 
vermelding dat er een pastoraal kerkelijk werker 
werkzaam is voor 16 uur per week. We wensen de 
beroepingscommissie zegen bij het zoeken naar een 
nieuwe herder. 
 

Kerkenraadsvergadering van 2 januari 
Enkele leden van de Wijkraad van Kerkrentmeesters zijn 
aanwezig. Er wordt verslag gedaan van de activiteiten 
waar de kerkrentmeesters mee bezig zijn: o.a. 
wijkkasbeheer, wijkkasactie, ledenadministratie, 
dagelijks onderhoud aan de kerk, tuinonderhoud en 
actie kerkbalans. De Actie Kerkbalans vindt plaats van 14 
t/m 28 januari. De wijkkasactie wordt in mei gehouden. 
De AK houdt 16 januari zijn laatste vergadering in oude 
samenstelling. Er wordt een besluit genomen over de 
nieuwe bestuursstructuur. Hierover wordt de 
wijkgemeente zondag 8 januari na afloop van de dienst 
geïnformeerd. Exemplaren van het concept Plaatselijke 
Regeling worden digitaal verzonden met de Zondagsbrief 
en er ligt een aantal exemplaren in de kerk. 
De beroepingscommissie krijgt opdracht een predikant 
te zoeken voor 0,8 fte. 
Guus Yska gaf aan zijn ambtstermijn met nog 2 jaar te 
verlengen. Verder is het wenselijk dat de wijkkerkenraad 
versterkt wordt met een jeugdouderling, pastoraal 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester en een diaken. 
Feye van der Wal komt de Taakgroep Communicatie 
versterken. 
Guus Yska, scriba 
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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 
1e: Diaconie en kerk 
2e: ZWO-project Moldavië 
 

Collecte 15 januari PKN ondersteuning gemeenten 
Goed toegerust aan de slag 
Binnen de kerken zijn tienduizenden mensen actief op 
velerlei gebied. Met een divers trainingsaanbod 
ondersteunt de Protestantse Kerk zowel professionals 
als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. 
 

Jeugd & Jongeren 
Kindernevendienst 
Vandaag staat Lucas 4:1-13 centraal: de duivel probeert 
Jezus te verleiden, maar slaagt daar niet in. 
 

Vorming en toerusting 
KerkOverstag 
Op donderdag 19 januari organiseert KerkOverstag een 
Wachten op God-avond in De Fontein. Wachten op God 
is een avond waar we onder leiding van muziek, gebed 
en stilte Gods aangezicht zoeken. Genieten en 
ontvangen in Zijn aanwezigheid. Tijdens de avond is er 
ruimte voor persoonlijk gebed en worden er onder 
andere Nederlandse liederen gezongen. De inloop van 
de avond is om 19.30 uur en om 20.00 uur starten we 
daadwerkelijk. Toegang is gratis. Iedereen is van harte 
welkom. 
Bram Dekker en Peter de Vries 
 

Gebed 
Gebedskring 
Dinsdag 10 januari, 19.15 uur: gebedskring bij familie 
Brouwer. 
Zondag 15 januari: start Week van Gebed 
 

Week van Gebed voor eenheid 
Deze gebedsweek wordt gehouden van 15 t/m 22 
januari. Het thema is Doe goed, zoek recht. Dit jaar 
werken meerdere kerken samen om elke avond een 
gebedsbijeenkomst te houden in elke keer een andere 
kerk. Deze bijeenkomsten worden gehouden van 19-20 
uur. In de Geandewei vindt u een schema met de 
invulling van alle avonden. 
De Fontein houdt samen met GKV De Morgenster op 
zondagavond 15 januari het gebedsuur in De Fontein. U 
als gemeente bent van harte uitgenodigd om dit uur met 
ons te bidden en stil te staan bij het thema van die 
avond Het goede leren doen. 

Dieuwke Jonker en Irene de Vries 
 

Gebed gevraagd 
voor vervolgde christenen in Maleisië 
Het aantal christenen dat in Maleisië met arrestaties te 
maken heeft, omdat zij de islam zouden hebben 
beledigd, neemt onrustbarend toe. Bid dat de Here God 
voor een ommekeer zorgt in het land en christenen niet 
langer bang hoeven te zijn.  
 

Algemene berichten 
Gastpredikant Ds. Inge de Rouwe 
Ds. Inge de Rouwe is in september 2018 afgestudeerd 
met als specialisatie ‘onderling pastoraat’ en 
‘gemeentegroeigroepen’. In 2019 is zij verbonden als 
predikant aan de Gereformeerde kerk (PKN) in Ten Boer 
en sinds augustus 2021 mag zij de gemeente van de 
Kurioskerk in Leeuwarden dienen. Zij werkt samen met 
haar man Peter, beiden voor 16 uur. 
Het is hun verlangen om mensen bij Jezus te brengen, ze 
op te bouwen in hun geloof en naast hun te staan in 
vreugde en verdriet. Dat hoeven zij niet alleen te doen. 
God heeft hen deze gemeente gegeven, om elkaar tot 
steun te zijn, en een levende gemeenschap te zijn waar 
iedereen welkom is, en zichzelf mag zijn. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 8 januari, 17.00 uur, Choral Evensong in de 
Grote Kerk 
Zondag 15 januari, 09.30 uur, 
Ds. Inge de Rouwe, Leeuwarden 


