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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 29 januari 2023 - Viering Heilig Avondmaal
Voorganger Ds. Jur Majoor, Sneek 
Organist Karel Bijlsma   
Ouderling van dienst Bram Dekker 
Diaken van dienst  Alle diakenen 
Gebedsteam Menno v.d. Wal en Pytsje Dijkstra 

Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst 

4e Zondag na Epifanie 
Laat je leiden door de Heer. 
Vertrouw op hem, hij zal je helpen. 
Psalm 37: 1-11 

 

Liturgie  
Thema: Ga er op uit! 
Orgelspel 
Welkom door de ouderling van dienst 
Zingen: Vrede voor jou (melodie lied 865)  
Stil gebed, bemoediging en groet 
Voorbereiding 
Zingen: Wij loven U, vertrouwen U, vers 1 en 2 
op de melodie van lied 90A 
Drempelgebed en Kyrië 
Zingen: Wij loven U, vertrouwen U, vers 3 en 4 
Het Woord  
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied Kom aan boord 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Bijbellezing: Marcus 6 : 6b – 13   
Zingen Hij die de blinden weer liet zien 
op de melodie van lied 534 
Verkondiging 
Danken, voorbeden en stil gebed  
Zingen lied 385: De tafel van samen 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Nodiging 
Tafelgebed 
Zingen lied 985: Heilig, heilig, heilig vers 1 en 3 
Delen van Brood en Wijn 
Dankgebed 
Slotlied: God in ons midden 
Wegzending en Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziektemeldingen 
Wimmie Timmermans, E: 
ziektemelding@defontein058.nl 
 

Uit de kerkenraad 
Tijdelijke predikant voor structurele hulpdiensten 
De wijkkerkenraad berichtte u al eerder dat een tijdelijke 
predikant aangesteld kan worden tijdens een vacante 
periode. De PKN heeft hiervoor verschillende 
mogelijkheden. Er zijn predikanten beschikbaar voor 
structurele- of incidentele hulpdiensten. De 
wijkkerkenraad kwam in contact met onze voormalige 
predikant ds. Alfons van Vliet. Ds. Van Vliet is sinds 
december 2022 geen predikant meer van de gemeente 
te Bolsward. Hij is daar met een goede verstandhouding 
vertrokken en kreeg dispensatie van de classis. Dit 
betekent dat hij beschikbaar is voor andere gemeenten. 
De wijkkerkenraad heeft gemeend tijdelijk van zijn 
diensten gebruik te willen maken. Eerst voor een 
periode van een half jaar met een mogelijke verlenging 
van nog een half jaar. Ds. Van Vliet heeft positief 
geantwoord op onze vraag of hij tijdelijk beschikbaar 
was. Hij wordt dus niet beroepen en komt ook niet in 
tijdelijke dienst van de PGL. Hij is in dienst van de 
landelijke PKN. Dat betekent dat ds. Van Vliet per 1 
februari 2023 voor 0,8 fte voor tijdelijke dienst wordt 
aangesteld. Het aandachtsgebied zal voornamelijk zijn 
jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Ook zal hij 
gemiddeld 2 keer per maand voorgaan. Een 
inwerkperiode is niet nodig, omdat Alfons de gemeente 
zeer goed kent. Wij menen met deze tijdelijke 
aanstelling de wijkgemeente goed toe te kunnen rusten 
naast Irene de Vries tijdens de al lange vacante periode. 
De wijkkerkenraad wenst Alfons een gezegende tijd in 
ons midden. 
 

Consulentschap ds. Dirk Lof 
Nu er per 1 februari een tijdelijk predikant werkzaam is 
in de wijkgemeente stopt het consulentschap van  
ds. Dirk Lof. Wij danken Dirk voor al zijn vakkundige 
bijdragen tijdens onze moderamen- en 
kerkenraadsvergaderingen. De gezondheid van Dirk 
verslechtert. Wij bidden hem en zijn vrouw Suze 
Gods zegen en kracht toe voor de komende tijd. 
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Kerkenraadsvergadering 
Maandag 6 februari 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 
 

Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnummer diaconie:  
NL37 INGB 0000 8448 06  
t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1, 2 of 3. 
U kunt uw giften ook geven via de Appostel App 
 

Collectedoelen 
Avondmaalscollecte Leger des Heils 

1e: Diaconie en kerk 

2e: JOP / Jeugdwerk PKN - Kinderen en jongeren 
 

Avondmaalscollecte - 1e halfjaar 2023 
Een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, 
een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de 
grond zit. Help het Leger des Heils eenzaamheid  
bestrijden en een vangnet te zijn voor kwetsbare 
mensen. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 29 januari mogen we weer de Maaltijd van de 
Heer vieren. Deze viering van het Avondmaal wordt 
lopend gehouden. Bent u niet in de gelegenheid de kerk 
te bezoeken, dan wordt u van harte uitgenodigd het 
Heilig Avondmaal actief met ons mee te vieren via de 
livestream. Om de band met u thuis tot uitdrukking te 
brengen zal aan het begin van de dienst door de diaken 
de 'kaars van verbondenheid' worden ontstoken. 
Doet u actief mee? Zet dan een klein stukje brood, een 
glaasje wijn of druivensap klaar en wees met ons 
verbonden door thuis ook een kaarsje aan te steken en 
zo het Avondmaal met ons mee te vieren! 
U / jij bent genodigd! 
 
PKN – Kinderen en jongeren 
Nederland speelt Sirkelslag 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland 
voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief 
Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staan altijd een 
Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is 
Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 

Jeugd & Jongeren 
Kindernevendienst 
Deze zondag starten we met een serie verhalen over 
Mozes. Vandaag staat Exodus 2:1-10 centraal: het 
verhaal over Mozes die door zijn moeder in een rieten 

mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt 
door de dochter van de farao. 
 

Gebed 
Gebedskring 
Dinsdag 31 januari,  10.00 uur bij familie Tromp. 
 

Gebed gevraagd  
voor de vervolgde kerk in Nigeria 
Christenen in Nigeria met een moslimachtergrond 
houden uit angst hun geloof geheim. Ze lopen het risico 
afgewezen te worden door hun familie. Bid dat deze 
christenen andere gelovigen zullen ontmoeten, zodat ze 
elkaar kunnen steunen en bemoedigen. 
 

Algemene berichten 

Opbrengst 'NOODHULP  
vanwege hoge inflatie en energiekosten' 
Afgelopen december werd via een flyer een oproep 
gedaan om de energiecompensatie van de overheid 
beschikbaar te stellen voor hen die vanwege de 
torenhoge inflatie en energiekosten het moeilijk hebben 
om rond te komen en in armoede dreigen te vallen. 
De oproep heeft succes gehad. Onze wijkkas heeft een 
behoorlijk groot bedrag ontvangen om hulp te verlenen! 
De gevers hierbij hartelijk dank! De taakgroep Diaconie 
zal in samenwerking met de taakgroep Pastoraat 
trachten de gelden een goede bestemming te geven. 
Wij hebben een aantal mensen in gedachten, maar 
denkt u personen of gezinnen te kennen die in 
aanmerking kunnen komen voor hulp, laat het ons dan 
weten. We ontvangen dan graag naam en adres met 
toelichting in een gesloten envelop. U kunt deze de 
komende 2 weken deponeren in een van de 
collectebussen. Taakgroepen diaconie & pastoraat 
 

Kerkdiensten 
Zondag 5 februari, 09.30 uur 
Haitze Wiersma uit Sneek m.m.v. Gospelkoor Sjammasj 


