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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 15 januari 2023
Voorganger  Ds. Inge de Rouwe, Leeuwarden 
Organist  Henk Visser 
Ouderling van dienst Guus Yska 
Diaken van dienst  Gjalt Mollema 
Gebedsteam  Peter en Irene de Vries 
Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst 

2e zondag na Epifanie 
Zing een nieuw lied voor de Heer! 
Heel de aarde moet voor hem zingen. 
Psalm 96: 1 (BGT) 

 

 

Liturgie  
Voor de dienst lied: Opwekking 281 
Als een hert dat verlangt naar water (2 keer) 
Welkom en mededelingen 
Stil gebed 
Zingen: Lied 868: 1 en 2  
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
Bemoediging en groet 
Introductie thema: Doe goed zoek recht 
Lied 969: 1, 2 en 4 In Christus is noch west noch oost  
Gebed van verootmoediging 
Leefregels: Lucas 10: 25-29 
Lied 119: 1, 33 en 34 Welzalig die de rechte wegen gaan 
Gebed om de Heilige Geest 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst:  
gesprek regels van God (eerlijkheid, liefde en trouw) 
Kinderlied: Kom aan boord 
Lezingen Jesaja 1: 12-20 en Mattheüs 25: 31-36 
Lied 189a 1 en 3 EL Vaste rots van mijn behoud 
Verkondiging 
Luisterlied: maak ons hart onrustig Heer  
(schrijvers voor gerechtigheid) 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 
Collecte vindt plaats na de dienst bij de uitgang. 
Slotlied Hemelhoog 344: 1, 2 en 3  
Ik geloof dat God mijn Vader 
Zegen 
Beantwoorden met het zingen van Lied 425 
 
Ziektemeldingen 
Wimmie Timmermans, Bleekhof 163 
T: (058) 266 57 10. E: ziektemelding@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 
1e: Diaconie en kerk 
2e: PKN-ondersteuning gemeenten 
 
 

Collecte 22 januari PKN – Missionair werk 
Een kerk van betekenis 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt 
kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen 
delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren 
om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
  

Jeugd & Jongeren 
Kindernevendienst 
Jezus leest in de synagoge van Nazareth een tekst uit het 
Bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat 
moment werkelijkheid is geworden. (Lucas 4:14-22) 
 

Jongeren Meetup 
19 januari hopen we elkaar rond 18 uur weer te treffen 
in De Fontein. We starten met de maaltijd, altijd met 
liefde bereid door onze kookploeg, Germen, Saakje, 
Hotty en Leny. Deze jongerenavond wordt wat anders 
dan anders ingevuld. Die avond is er vanaf 20 uur een 
'Wachten op God' avond gepland in de kerkzaal.  Meer 
hierover is elders te lezen. Wij hopen daar met de 16+ 
jongeren naar toe te gaan, nadat we met elkaar hebben 
gegeten en kort nog even bij elkaar kunnen zitten. Voor 
de jeugd die A4Y volgt is na de maaltijd hun programma 
tot 19.45 uur. Voor opgave om deel te nemen aan de 
maaltijd dien je je uiterlijk dinsdagavond 17 januari te 
melden in je groepsapp of via Peter. In december 
hebben we afscheid genomen van Dirk Sierd als leiding 
van de 20+ groep. Hij heeft, zoals velen weten, een 
beroep aangenomen in Nij Beets en zal daar ook gaan 
wonen. Wij hebben hem die avond ook bedankt voor 
zijn inzet en enthousiasme in het leiden van deze groep. 
We zullen hem missen en wensen hem veel zegen toe op 
zijn nieuwe plek.  
Groet van de leiding, Cor, Hilda, Peter en Irene 
 

World Servants 
Ramen lappen 
Op 21 januari gaat World Servants weer bij 
gemeenteleden langs om hun ramen te lappen. Zou u 
graag willen dat World Servants bij u komt ramenlappen 
op 21 januari? Dan kunt u zich alleen deze zondag nog 
opgeven voor deze datum. Het inschrijfformulier ligt in 
de hal bij de World Servants stand. 
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World Servants stamppotbuffet 
Zaterdag 18 februari wordt er vanuit de World Servants 
actiegroep weer een stamppotbuffet georganiseerd in 
De Fontein! U bent van harte uitgenodigd om aan te 
schuiven aan dit overheerlijke stamppotbuffet. Het 
buffet wordt om 18.00 uur geopend en voor € 12,50 
kunt u als volwassene mee-eten en € 7,50 voor kinderen. 
We hopen op een avond gevuld met veel gezelligheid! U 
kunt zich opgeven door u in te schrijven in de intekenlijst 
bij de stand in de hal.  
Namens World Servants actiegroep bedankt! 
 

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. 
Toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. 
Bram Dekker en Peter de Vries 
 

Gebed 
Gebedskring 
Zondag 15 januari, 19.00-20.00 uur in De Fontein: Start 
Week van Gebed, gezamenlijk met GKV De Morgenster. 
Dinsdag 17 januari, 10.00 uur: gebedskring bij Hanny 
Wielenga.  

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 19.00-
20.00 uur. In de Geandewei vindt u een schema met de 
invulling van alle avonden. Op zondagavond 15 januari 
houdt De Fontein samen met GKV De Morgenster 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 de vervolgde kerk in Centraal-Azië 
Tadzjikistan heeft besloten registratie-aanvragen van 
kerken niet langer goed te keuren. Een huisgemeente 
wilde toch graag een registratie aanvragen. Hierdoor 
worden zij nu bedreigd en moeten ze wellicht een hoge 
boete betalen. De overheid verzon valse aanklachten 
tegen de voorganger en sloot het gebouw. Bid dat deze 
gemeente weer veilig kan samenkomen. 
 

Algemene berichten 

Expositie in de Fontein 
Arezoo Salavati lid van onze gemeente De Fontein is een 
bijzondere kunstschilderes. Haar passie is moderne 
schilderkunst en decoratieve schilderkunst. 
Vanaf 11 december wordt er van haar bijzondere en 
prachtige werk een expositie gehouden in de Fontein. 
U kunt deze expositie bezoeken voor en na de zondagse 
kerkdiensten, op de woensdagochtend van 9.30- 
11.00 uur en op vrijdagochtend van 9.00-11.00 uur. 
De schilderijen zijn ook te koop. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Arezoo Salavati of Germen L. van IJs. 
 

Om te luisteren 
Young Oceans – Subjects in motion 
Een verrassend album met verscheidene artiesten. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 15 januari, 19.00 uur  
Avondgebed in de Grote Kerk 
Zondag 22 januari, 09.30 uur 
pastor Irene de Vries m.m.v. Impuls 


