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Welkom in de online dienst van De Fontein! 
(meebeleven via website of kerkomroep) 

Zondag 26 april 2020 
Wij wensen u een goede week toe! 

 

Liturgie (voorganger: ds. Alfons van Vliet) 
Voor de dienst: Wie naar U opzien… (Impuls) en   
Lied 185 (ELB - orgel)   
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Ps. 62: 1 en 5 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 117a  (Gez. 16 LvdK)  
Impuls: Lied 642 (Opw) De Rivier 
Gebed 
Kindernevendienstmoment…  
Kinderlied: Bouw je leven op de Rots  
Schriftlezing: Mattheüs 7: 24-29 
Hij is de Rots (Elly en Rikkert)  
“De wereld in de ban”  
Verkondiging  
Muzikaal intermezzo  
We zijn even stil om met God te delen wat in ons opkomt …  
Zingen: Lied 146a: 1 en 2  (Gez. 20 LvdK) 
Gebeden  
Zingen met Impuls: Lied 798 (Opw)  Hou vol   
Zegen 
Gez. 470: 1, 3 en 4   
 

Algemene berichten 
 

Een bemoediging 
Graag willen we iedereen bedanken die elke week de 
online diensten mogelijk maken. We kunnen het mooi 
op de tv volgen. Hartelijk dank daarvoor! Groeten van  
Ane en Hotty Steringa 
 

Diensten 3 mei en 10 mei 
Op zondag 3 mei zal er D.V. een online-jongerendienst 
zijn, geleid door André van der Meer. Op 10 mei hoopt 
Irene de Vries de online-dienst te leiden. Bijzondere 
diensten, en we zijn blij dat André en Irene deze 
diensten willen leiden! Uiteraard werken onze 
organisten en Impuls ook mee, waar we ook erg 
dankbaar voor zijn!     
 

Voorbeden in de online-diensten 
In de online-diensten worden bij de voorbeden geen 
gemeenteleden of anderen met naam en toenaam 
genoemd. De reden daarvan is dat de uitzendingen nog 
jaren op YouTube terug te vinden zijn en niet iedereen 

het prettig vindt dat dan de voorbeden voor 
hem/haar/hen ook te horen zijn en blijven. 
Wanneer u deze namen wél op de zondagsbrief ziet 
staan, kunt u uiteraard thuis voor hen bidden, heel graag 
zelfs!! 
 

Kerkenraadsvergadering 
Woensdag 6 mei hoopt de wijkkerkenraad weer te 
vergaderen, maar dat hangt af van de 
omstandigheden. Mocht u zaken hebben die 
besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven 
aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl 
 

Website Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze 
gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, 
updates, bemoedigingen, kindernevendienstmateriaal, 
etc. www.defontein058.nl  
We proberen vanuit onze kerk deze weken toch 
(aangepaste) diensten te verzorgen, ook die kunt u 
vinden op en via de website, en ook via 
www.kerkomroep.nl. Ook kunt u op TV via Omrop 
Fryslân zondags de kerkdienst in de Martinikerk te 
Franeker meebeleven, aanvang 10.00 uur. 
 
Oproep op- / aanmerkingen online diensten 
In de dienst van zondag 19 april heeft ds. Alfons van 
Vliet de oproep gedaan om tips, opmerkingen, 
verbeterpunten of complimenten te geven over de 
online kerkdiensten tot nu toe. Er zijn veel reacties 
binnen gekomen naar aanleiding van deze oproep. 
Waarvoor dank! We hebben alle reacties genoteerd. Een 
aantal hiervan gaan we zeker oppakken (of is inmiddels 
zelfs al gedaan).  
Ook zitten er een paar verbeterpunten tussen die helaas 
niet uit te voeren zijn. We kunnen niet iedere mail 
beantwoorden of de punten wel of niet worden 
opgepakt. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. 
Blijf vooral verbeterpunten en/of tips sturen! Wat we 
kunnen oppakken en aanpassen doen we zeker!  
Namens iedereen die de online kerkdienst mogelijk 
maakt,  
Karina van der Wal 
 
 
 

http://www.defontein058.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Pastoraat 
We leven in een lastige tijd van crisis en onzekerheid. Geen 
of weinig sociale contacten, beperkt en gericht 
boodschappen doen, steeds, soms krampachtig, de 
anderhalve meter in de gaten houden bij alles wat we doen 
en waar we zijn, geen kerkdiensten, geen vergaderingen, 
geen ... vult u maar in. Ieder heeft zo in zijn of haar eigen 
omgeving en privéleven moeilijke en soms pijnlijke keuzes 
te maken. Ieder heeft ook een eigen afweging te maken of 
je tot een bepaalde risicogroep behoort. Persoonlijk of 
vanwege gezinsleden, op basis van leeftijd of omdat 
verminderde weerstand een rol speelt. Voornamelijk 
ouderen maar soms ook jongeren kunnen door deze 
dingen in een isolement terecht komen. Wij willen u graag 
van dienst zijn. Als u een predikant of een ouderling zou 
willen spreken kunt u een email sturen naar 
pastoraat@defontein058.nl.  
Wilt u zo nu en dan gebeld worden om uw gedachten met 
iemand te delen of om de eenzaamheid te doorbreken dan 
mag u een email sturen naar hulplijn@defontein.nl of 
bellen met Romana Bremer, tel. 06-54236474.  
Kent u iemand anders die wel een steuntje in de rug kan 
gebruiken dan mag u deze informatie aan diegene 
doorgeven of contact met ons opnemen.  
Laten we hopen en bidden dat we elkaar binnenkort weer 

kunnen ontmoeten en tot die tijd ... houd vol! 
Taakgroep Pastoraat 
 
Enkele punten uit de moderamenvergadering van 16 
april 2020 
 

Het moderamen vond het tijd om ook eens fysiek te 
overleggen en met elkaar te delen wat er allemaal gaande 
is in deze bijzondere tijden.  Enkele punten worden 
besproken: 

• Er wordt geconstateerd dat er veel initiatieven zijn en er 
veel enthousiasme is om zich ergens voor in te zetten. 
Ieder doet op zijn of haar manier zijn best het goede te 
doen. 

• Het is prettig dat ds. Alfons van Vliet de onlinediensten 
leidt en dat er velen zijn die hieraan meewerken. 

• Er is al gemeld over het aanschaffen van beeldapparatuur. 
Het gaat om een forse investering. Hoe meer 
mogelijkheden hoe duurder het wordt. Wanneer je voor 
permanente aanschaf gaat moeten gemeenteleden 
gevraagd worden of zij toestemming geven of zij in beeld 
willen komen. Zo zijn er vele voor- en nadelen op te 
noemen. Het moderamen neemt hierin geen beslissing en 
hoopt hierin eventueel in de mei-vergadering als 
kerkenraad een besluit over te nemen. 

• Er is een idee geopperd of De Fontein ook iets kan 
betekenen voor mensen buiten de kerk. Op zich een prima 
idee, maar nog niet verder uitgewerkt. 

• In deze tijd wordt regelmatig opgeroepen tot het 
luiden van de klok. Helaas luidt de klok van De 
Fontein niet. Dit wordt verder uitgezocht. 

• Het houden van onze eerste kerkdienst wanneer de 
gemeente weer bij elkaar mag komen is nog 
ongewis. Hierover zijn vele ideeën. Hiervoor komt 
te zijner tijd de kerkenraad bijeen om besluiten 
over te nemen. 

• Zodra de kerkenraad weer kan vergaderen wordt 
het beleidsplan definitief vastgesteld. 

• De jaargids 2020/2021 is klaar. Er zijn nog enkele 
aanvullingen binnengekomen. Hiervan is het 
meeste meegenomen en verwerkt. Aan de 
taakgroep Communicatie wordt opdracht gegeven 
om hier een leuke jaargids van te maken. 

• Voor de organisatie van het startweekend van 19 en 
20 september hebben Karina van der Wal en Peter 
de Vries zich opgegeven. 

• De kaart van Hoop was een mooie bemoediging wat 
zeer is gewaardeerd. Wellicht in de communicatie 
voortaan ook een telefoonnummer te vermelden. 
Er zijn nog altijd mensen die niet digitaal vaardig 
zijn. 

• Sjoerd Wijnsma, Europaplein 36 F, is gevraagd voor 
jeugdouderling. Hij heeft hierop positief 
gereageerd. Daar zijn wij blij mee. Ook voor de 
huidige jeugdouderling, Romana Bremer, is dit fijn. 
De bevestigingsdienst is zondag 6 september.  

• Er wordt opgemerkt dat er weinig in Geandewei 
wordt vermeld m.b.t. de bijzondere tijd waarin wij 
leven. Dit wordt niet als een gemis ervaren. De 
gemeenteleden worden via vele andere kanalen 
geïnformeerd door middel van onder andere 
zondagsbrieven, pastorale brieven van predikanten 
en kerkenraad. 

• Wanneer de kerkenraadsvergadering van 6 mei niet 
doorgaat, komt het moderamen wel weer bij elkaar. 

Het moderamen heeft het als prettig ervaren om elkaar 
op deze manier weer even te spreken en te overleggen.  

Guus Yska, scriba 
 
Online kerkdienst 
Menig gemeentelid is benieuwd hoeveel er naar de online 
kerkdienst wordt gekeken/geluisterd. Ik weet niet hoeveel 
mensen er zondagochtend naar de kerkomroep luisteren, 
wel kan ik het aantal weergaven van YouTube delen.  
Let goed op dat deze aantallen dus huishoudens betreft.  
Als er zondagochtend een gezin van 5 personen naar de 
kerkdienst kijkt, registreert YouTube natuurlijk maar 1 
kijker. Daardoor is het exacte aantal niet te zeggen. Ook 
kunnen mensen natuurlijk vaker de video bekijken (of 
delen daarvan). We hebben inmiddels 6 online 
kerkdiensten gemaakt. Vandaag is nummer 7. De eerste 
dienst heeft 681 weergaven, de 2e: 408 weergaven, de 3e: 
475 weergaven, de 4e: 251 weergaven, de 5e: 282 en de 
laatste (6e): 220 weergaven. Waarom het de ene keer 
meer is dan de andere keer, is moeilijk te zeggen. Wel zijn 
we ontzettend blij met iedereen die de online kerkdienst  
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bekijkt! Blijf dit vooral doen en deel het zoveel 
mogelijk! Karina van der Wal 

 
Gebedsactiviteiten 
Nog steeds kunnen gebedskringen niet bij elkaar komen, 
maar natuurlijk wordt er bij een ieder thuis óók intens 
gebeden! In Rom. 8: 38, 39 lezen we: “Ik ben ervan 
overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten 
noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch 
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” En zó ís het! 
  
Bidden voor vervolgde christenen 
Een kerkleider in Oezbekistan vertelde: “Soms is de last 
die ik draag te zwaar”. Hij is getrouwd en heeft 3 
kinderen. De druk die hij en zijn gezin ervaren omdat ze 
in de Here Jezus geloven, is groot. Bid voor hem. 
Pastor Oleg ervaart dat de vervolging van christenen 
toeneemt. Hij is dankbaar dat medegelovigen 
wereldwijd voor de kerk in zijn land Oezbekistan bidden. 

Huisgemeentes die een officiële registratie willen 
aanvragen, krijgen vaak te maken met onverwachte 
huiszoekingen, ondervragingen en tegenwerking door de 
plaatselijke overheid en politie.   
Taakgroep Gebed 
 

Om te luisteren 
Paul Baloche – I am thankful. In deze tijd waarin een 
gevoel van angst ons kan bekruipen, is dit een prachtig 
lied om bij tot rust te komen en om stil te staan bij alles 
waarvoor we – ondanks de omstandigheden – dankbaar 
kunnen zijn. Dankbaar voor wat God doet en voor wie 
Hij is. Dankbaar voor Zijn liefde, en voor Zijn schepping. 
Filippenzen 4 : 6-7: ‘Wees over niets bezorgd, maar 
vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw 
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, uw harten en gedachten in Christus Jezus 
bewaren.’ (bron: Visie) 

 
26 april, 3e zondag van Pasen, Psalm 116 : 10-19 

‘De Heer beschermt mensen die bij hem horen, hun leven is kostbaar voor hem. 
Ik hoor bij de Heer, ik ben zijn dienaar. Hij heeft me bevrijd.’ 

Psalm 116 : 15-16 (BGT) 


