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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 5 februari 2023
Voorganger  Haitze Wiersma uit Sneek 
met medewerking van Gospelkoor Sjammasj 
Organist  Guus Wolters 
Ouderling van dienst  Germen van IJs 
Diaken van dienst   Gjalt Mollema 
Gebedsteam  Bram Dekker en Saakje van IJs 
Er is oppas en kindernevendienst 

 
5e Zondag na Epifanie 
‘Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer 
en willen leven volgens zijn wetten.’ 
Psalm 112: 1 (BGT) 

 

Liturgie  
Thema: Helpt het, dat we ons zorgen maken? 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Stil gebed  
Zingen: Wie is God, behalve onze Heer ELB 5: 1 en 2  
Zegen en begroeting 
Zingen: Ik kom in uw heiligdom binnen Opwekking 192  
Gebed (dank en verootmoediging) 
Leefregel: Romeinen 12: 1-3  
Sjammasj zingt 2 liederen 
Kinderlied Voor de liefde 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Gebed  
Bijbellezing: Psalm 62: 1-9  
Sjammasj zingt 2 liederen 
Bijbellezing: Filippenzen 4: 4-9  
Zingen: Een rijke schat van wijsheid Lied 313: 1 en 2 
Verkondiging: Helpt het, dat we ons zorgen maken? 
Sjammasj zingt 2 liederen 
Gebeden  
Inzameling gaven bij de uitgang 
Slotlied: Lied 801:1, 2, 4, 6 en 7 
Door de nacht van strijd en zorgen  
Oproep tot persoonlijk gebed na de dienst 
Wegzending en Zegen  
Zingen: Vervuld van uw zegen Lied 425  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziektemeldingen 
Wimmie Timmermans,  
E: ziektemelding@defontein058.nl 
 

Uit de kerkenraad 
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 of 2. 
U kunt uw giften ook geven via de Appostel App 
 

Collectedoelen 

1e: Diaconie en kerk 

2e: KiA/ Werelddiaconaat 
 

Collecte KiA / Werelddiaconaat 
Vaktraining voor jongeren in Pakistan 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie 
AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt 
met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de 
opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten 
en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij 
jongeren die een universitaire studie willen volgen zich 
voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch 
zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, 
waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
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Paasgroetenactie 2023 – Doet u mee? 
Het thema van de 40-dagentijd is: “Uit liefde voor jou”. 
Schrijf een bemoedigende groet voor gevangenen in 
Nederland. Waarom met Pasen? Een Paasgroet doet 
goed. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze 
kaarten krijgen, zeker als er iets persoonlijks op staat. 
Het is ook een verbinding met “buiten”. Tips voor een 
groet op de kaart? Die zijn er desgewenst. Op de 
bovenste van de dubbele kaart schrijft u een groet en 
uw naam. De onderste (niet afscheuren) kan de 
gedetineerde zelf versturen naar familie of vrienden. 
Voor de onderste vragen wij u € 1. 
Zondag 12 en 19 februari kunt u meedoen aan deze 
actie. De diaconie zorgt voor de verzending naar Kerk in 
Actie. Daar vandaan worden de kaarten verdeeld. 
Riekje Steen en Hanny Wielenga, namens de diaconie 
 

ZWO-vertegenwoordiger (m/v) 
De diaconie zoekt ter versterking van haar team een 
ZWO-vertegenwoordiger (m/v). U hoeft geen diaken te 
zijn, maar dat zou wel prettig zijn! Slechts 5 x per jaar 
een diaconievergadering bijwonen. Geen beloning, wel 
koffie met wat lekkers! Belangstelling? 
Mail dan met diaconie@defontein.nl of bel 06-83352076 
 

Aangeboden een rolstoel 
Als nieuw! Slechts 5 maanden oud. Belangstelling? 
Mail dan met diaconie@defontein.nl  
 

Ontvangen 
Via ouderling Germen van IJs is een bedrag ontvangen 
van mevrouw MZ van € 50,00. Hiervan is € 25,00 voor de 
jongeren van World Servants en € 25,00 voor het Granny 
Project van St. Vrienden van Georgië. Hartelijk dank. 
 

Jeugd & Jongeren 
Kindernevendienst 
God roept Mozes vanuit een brandende struik, en hij 
vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël 
bevrijden uit Egypte (Exodus 3:1-15). 
 

Gebed 

Gebed gevraagd  
voor de vervolgde kerk in Somalië 
In Somalië grijpt al-Shabaab in steeds meer gebieden 
naar de macht. Deze terreurgroep wil het land zuiveren 
van christenen. De situatie in het land is instabiel en het 
is er bijzonder gevaarlijk voor christenen. Bid om moed, 
kracht en bescherming. 
 

Algemene berichten 

Rommelmarkt 20 mei 
Op zaterdag 20 mei is er in De Fontein een grote 
rommelmarkt. De gehele opbrengst van deze dag gaat 
naar de jongeren die deze zomer met World Servants in 
Zambia gaan bouwen aan klaslokalen en een 

lerarenwoning. Heeft u nog bruikbare spullen, bewaar ze 
dan voor ons! Verdere informatie volgt. 
De jongeren van World Servants 
 

Stichting Sta op voor Kinderen 
Voor de Stichting Sta op voor Kinderen sparen wij als 
Fontein Gemeente al jaren plastic doppen, 
medicijnstrips e.d. De opbrengst wordt gebruik als 
financiële ondersteuning van ondermeer Roma kinderen 
in Roemenië. Ook gaan daar regelmatig transporten naar 
toe met kleding. Momenteel is er veel behoefte aan 
kinderschoenen en willen wij hierbij een oproep doen 
aan u om eens de kasten na te lopen om te zien of er 
nog kinderschoenen (tot maat 40) liggen dat u hiervoor 
beschikbaar wilt stellen. U kunt ze inleveren in De 
Fontein of bij Saakje van IJs. 
 

NIEUW! Ook open op woensdagmiddag 
Per 1 februari is het Aanloophuis ook geopend op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Van 
september t/m juni bieden we ook een gratis warme 
maaltijd aan. Aansluitend zijn we dan geopend tot 19.00 
uur. Op woensdag kunt u ook terecht voor allerlei 
vragen. Voor vragen rondom zingeving of moeilijke 
situaties in je leven is pastor Geke aanwezig van 
Stichting Straatpastoraat Leeuwarden. Zij zal elke 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn. Ook 
voor vragen rondom financiën kunt u bij ons terecht.  
 

Om te luisteren 
Reyer ft. Esther Lisette – Jireh 
De Heer zal voorzien. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 5 februari, 19.00 uur 
Cantatedienst in de Grote Kerk 
Zondag 12 februari, 09.30 uur 
Doopdienst, ds. Alfons van Vliet m.m.v. Impuls 
 
 


