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

Zondag 7 juni 2020
Wij wensen u een goede week toe!
7 juni, Trinitatis, Psalm 150

‘Zing voor hem! Klap in je handen en dans. Zing voor hem en maak muziek.
Speel op harpen en op fluiten, speel op trommels en trompetten,
dank hem met alle instrumenten.’
Psalm 150 : 3-5 (BGT)

Liturgie
Preeklezer is Gerrit Jan Wolters
Aanvangslied: Lied 589 (Opw) Ik wil juichen voor U mijn
Heer (Impuls)
Welkom, bemoediging en groet
Lied 427 (Opw) Maak mij rein voor u (Impuls)
Korte introductie op de dienst
Lied Herstel mijn eerste liefde (Reni en Elisa Krijgsman,
YouTube)
Gebed
Kindernevendienstmoment
Lied voor de kinderen
Schriftlezing: 2 Kronieken 29: 1 t/m 8, en 16
Lied 642 (Opw) De rivier (Impuls)
Preek
Lied 623 (Opw) Laat het huis gevuld zijn (YouTube)
Dankgebed
Slotlied 832 (Opw) Jezus overwinnaar (Impuls)
Zegen: de blessing (John Maasbach worship, YouTube)
Luisterlied: Mijn hart verlangt naar U (Kees
Kraaijenoord, YouTube)

Algemene berichten
Ziektemeldingen
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven
aan: Wimmie Timmermans, Bleekhof 163. T: (058) 266
57 10. E: W.Timmermans1948@kpnmail.nl. Wimmie
verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’.

Website De Fontein
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze
gemeente in de gaten, voor belangrijke
mededelingen, updates, bemoedigingen,

kindernevendienstmateriaal, etc.
www.defontein058.nl. Ook de (aangepaste) diensten
kunt u vinden op en via de website, en ook via
www.kerkomroep.nl.
Op de TV via Omrop Fryslân kunt u zondags de
kerkdienst in de Martinikerk te Franeker
meebeleven, aanvang 10.00 uur.
Nacht van Gebed
Nacht van gebed voor de vervolgde kerk. Bid mee. Juist
nu. Online. Vrijdag 12 juni 21.00-01.00 uur. Meer
informatie? www.opendoors.nl/nacht.
Zing en Luister
Inmiddels zit de tweede uitzending van Zing en Luister
er al weer op. Het team is inmiddels uitgebreid met Sita
Adema. Met de komst van Sita is het tijdstip voor het
programma veranderd: woensdag niet om 09.30, maar
om 11.00 uur.
Wij zien al uit naar uw en jullie tips op het gebied van
muziek. Schroom dus niet en laat weten wat u graag
zou willen horen! Dit kan via de website, de mail
of de app. Een hartelijke groet,
Sita Adema en Jolanda Postma
Online-diensten ‘interactie’
Ook in juni zullen we nog online-diensten hebben. Deze
diensten worden, zoals u weet, al eerder in de week
opgenomen, meestal in gedeelten. Nu zou het erg fijn
zijn wanneer er wat meer ‘interactie’ zou kunnen
komen met u en jullie thuis. Dat kan om
bovengenoemde reden (nog) niet op de zondagen zélf.
Maar ook op de volgende manier kunnen we toch alvast
wat meer ‘interactie’ hebben met elkaar: het zou erg
mooi zijn als we in de diensten een moment zouden
kunnen hebben, waarop opmerkingen of geloofsvragen
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van u of van jou aan de orde zouden kunnen komen,
zoals dat ook al een paar weken geleden al gebeurde.
Daarom: wie heeft voor de dienst van 21 juni a.s.
opmerkingen (bijvoorbeeld wat deze tijd met je doet of
heeft gedaan) of geloofsvragen die daarin kort aan de
orde kunnen komen (waarbij uw/jouw naam NIET
wordt genoemd in de dienst). Graag uiterlijk
maandagavond 15 juni mailen naar
dsvanvliet@defontein058.nl of whatsappen 06
36152438.

niet mogen werken in verband met de lockdown, wordt
de situatie heel gauw kritiek.
Onze zustergemeente heeft er wel overleg over gehad
dat ze nu plotseling zoveel geld aan noodhulp uitgeeft
en ‘Utrecht’ heeft daar begrip voor en hulp toegezegd.
Onze zusterkerk heeft het grote voordeel dat ze een
royale toegang heeft tot autoriteiten, die toestemming
moeten geven voor zulke acties. Namens de Diaconie
van De Fontein,
Dirk Lof (ZWO)

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!!

Gebedsactiviteiten
Onder voorbehoud. Dinsdag 9 juni, 9.30 uur,
gebedskring bij familie Tromp.

De kerk is open! Ook voor u, kom gerust even langs!
De Fontein is de komende tijd enkele malen per week
open voor iedereen (uiteraard met inachtneming van
alle richtlijnen): dinsdags van 10.00-12.00 uur,
woensdags van 15.00-17.00 uur en donderdags van
19.00-21.00 uur. Ook u kunt dan binnen komen om
even stil te zijn, een gebed te bidden, even op adem te
komen bij God, een kaars aan te steken of gewoon even
een praatje te maken met ds. Alfons van Vliet of
anderen die daar zullen zijn. De (open) koffiedrinkruimte tegenover de kerkzaal is daar speciaal voor
ingericht (zie foto op de website). Wat is het fijn om
afgelopen week te merken dat een aantal van u het al
goed heeft gedaan om op deze manier even in de kerk
te kunnen zijn!

Bidden voor vervolgde christenen in Syrië
De oorlog duurt in Syrië al negen jaar, maar zelfs nu nog
sturen landen hun legers. Ook terroristen blijven de
geplaagde bevolking belagen. Bid voor een
fundamentele verandering in de internationale politiek
en bid dat de oorlog snel tot een eind komt en alle
mensen er weer in vrede kunnen leven.
Gebedsteam
Ook op deze 1e zondag in juni is het gebedsteam weer
beschikbaar voor telefonisch gesprek en/of gebed. Tot
12.00 uur vandaag kunt u daarvoor contact opnemen
met Gerrit Jan en Femke Wolters.
Om te luisteren
Corey Voss – Heaven come closer. Een lied vol hoop en
toekomstperspectief.

Over de collecte
Onze diaconie stelt voor om, met betrekking tot de
collectes, in de maand juni hetzelfde te doen als in de
maand mei. De bestemming van de collecte in juni is
dan ook weer voor ‘Fryslân foar Rwanda’. U kunt uw gift
overmaken naar de wijkkas van De Fontein, NL 84 RABO
0373 7242 17 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De
Fontein onder vermelding van ‘Collecte Diaconie’.
Zo kunnen we duidelijk krijgen wat we als
wijkgemeente hiervoor hebben opgebracht. De
opbrengst voor Rwanda komt uiteindelijk terecht bij
‘PKN Utrecht’, waar wordt bijgehouden hoeveel de
leden van de Protestantse Gemeente Leeuwarden
(Grote Kerk, Schakel en Fontein) samen voor Rwanda
hebben opgebracht. Van harte aanbevolen.
Zoals eerder vermeld ziet onze zusterkerk in Rwanda,
waarmee we veel samenwerken, zich gesteld voor de
grote opgave om de honger die alom toeslaat te
bestrijden. Als er zoveel mensen dagloners zijn die nu
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