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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 22 januari 2023
Voorganger  pastor Irene de Vries  
met medewerking van Impuls 
Organist  Gerjan Dekkema    
Ouderling van dienst Margreet Mollema 
Diaken van dienst  Margriet Mulder 
Gebedsteam  GerritJan en Femke Wolters 

Er is oppas en kindernevendienst 
 

 
3e Zondag na Epifanie 
‘Ik vind het een wonder 
dat u mij zo goed kent. 
Ik kan het niet begrijpen.’ 
Psalm 139 : 6 (BGT) 

 
 

Liturgie  
Voor de dienst Opwekking 573 

Heer, U bent welkom door Impuls 

Welkom, mededelingen en stil gebed 

Psalm 139: 1, 2 en 6 

Bemoediging en groet 

Psalm 139: 8, 9 en 14 

Korte inleiding rond het thema van de Bijbelzondag 

Gebed van toenadering 

Opwekking De kracht van uw liefde door Impuls 

Leefregel: Romeinen 15: 4 - 7 

Loflied 906 God is tegenwoordig 1, 2, 3, 7 en 8 

Afscheid ouderling Dirk Sierd de Vries 

Opwekking 845 De Zegen door Impuls 

Gebed bij de opening van het Woord 

Kinderlied: Kom aan boord 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing uit het OT: Psalm 139 

Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij door Impuls 

Verkondiging rond het thema Over jou staat geschreven 

Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht vers 1 en 3 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Gebeden 

Collecte - na de viering bij de uitgang 

Slotlied Opwekking 616 Houd me dichtbij door Impuls 

Zegen - gevolgd door Amen 3x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziektemeldingen 
Wimmie Timmermans, 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 -  Missionair werk 
 

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 
Als de wetsleraren aan Jezus vragen waarom zijn 
leerlingen niet vasten, vertelt hij verschillende 
voorbeeldverhalen. Die maken duidelijk dat zijn 
boodschap niet altijd past bij oude gewoontes (Lucas 
5:27-39). 
 

World Servants 
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! 
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Vorming en toerusting 
Bijbelverkenning 
Dinsdag 24 januari hopen we het laatste hoofdstuk van 
het boekje Jakobus te behandelen. Deze middag 
ontmoeten we elkaar van 14.30-16.00 uur in De Fontein. 
Leest u Jakobus 5 vooraf thuis door en neemt u zelf uw 
Bijbel mee! 
Pastor Irene de Vries 
 

Gebed 
Gebedskring 
Dinsdag 24 januari, 9.45 uur: Women to Women, bij 
Anneke de Jong. 
 

Gebed gevraagd  
voor de vervolgde kerk in Noord-Korea 
In Noord-Korea loop je het gevaar om gemarteld, 
opgesloten of gedood te worden als je christen bent. 
Zo’n 50.000 tot 70.000 christenen zitten opgesloten in 
gevangenissen en werkkampen. Bid dat gevangenen 
moed krijgen om het Evangelie te delen. 
 

Algemene berichten 

Afscheid van Dirk Sierd de Vries en Desirée Braam 
In de viering vanmorgen nemen we afscheid van Dirk 
Sierd als ouderling van De Fontein. Hij is inmiddels 
bevestigd als predikant in Nij Beets en gaat daar dit 
voorjaar ook wonen. Desirée, onze stagiaire, is vandaag 
in ons midden omdat ze haar stageopdracht in onze 
gemeente heeft afgerond. Na afloop van de viering kunt 
u beiden nog even spreken en de hand schudden. 
Pastor Irene de Vries 
 
Sjammasj in de Fontein 
Zondag 5 februari zingt gospelkoor Sjammasj in de 
ochtenddienst in de Fontein. Het lijkt ons een leuk idee 
om de gemeenteleden, die houden van zingen, de 
gelegenheid te geven om samen met ons 2 keer te 
repeteren op vrijdagavond. We zullen dan 1 liedje 
instuderen die we dan in de dienst van 5 februari samen 
met deze gemeenteleden gaan uitvoeren. 
De repetitieavonden zijn: vrijdagavond 27 januari en  
3 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur.  
De locatie zal, zoals het nu lijkt, De Fontein zijn maar 
moet nog definitief afgestemd worden.  
Lijkt het je leuk om in een koor te zingen of wil je een 
keer deze ervaring opdoen, geef je dan op bij Coen 
Visser of stuur een berichtje naar info@sjammasj.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granny-project 
Even een zakelijke mededeling voor een ieder die het 
Granny-project financieel ondersteunt: de Stichting 
Vrienden Van Georgië is inmiddels erkend als Algemeen 
Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer is  
R SIN 8139.89.036, dit kunt u eventueel gebruiken bij uw 
belastingaangifte. 
Pytsje Dijkstra,  
penningmeester Granny-comité De Fontein 

Opwekking 2023 
Van 26 t/m 29 mei 2023 is de Pinksterconferentie 
(Opwekking) weer in Biddinghuizen. Met een groep, 
vanuit De Fontein, komen wij hier al een aantal jaren. 
Lijkt het je ook leuk om eens mee te gaan? Je bent 
welkom als daggast of kampeerder. Voor meer 
informatie kijk op www.pinksterconferentie.nl of vraag 
onderstaanden. Opgave is voor 1 februari. 
Femke, GerritJan, Laura, Sjoerd, Christina en Bram 

Om te luisteren 
Lindsey Arcaro – Behold (Glory to God) 
Dagelijks stilstaan bij Jezus. 

 
Kerkdiensten 
Zondag 22 januari, 19.00 uur 
Friese Vesper in de Grote Kerk 
Zondag 29 januari, 09.30 uur 
viering Heilig Avondmaal 
ds. Jur Majoor uit Sneek 
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