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

Zondag 14 juni 2020
Wij wensen u een goede week toe!
14 juni, 1e zondag na Trinitatis, Psalm 100
‘De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig,
hij blijft altijd trouw.’
Psalm 100 : 5 (BGT)

Liturgie
Voorganger is Irene de Vries (Overstapdienst)
Voor de dienst: Lied 640 (Opw) Mijn hulp is van U, Heer
Woord van welkom
Zingen Lied 33: 1 en 8
Bemoediging en groet
Zingen Lied 107: 1, 4 en 19
Gebed om ontferming
Korte inleiding rond de overstap en de vrucht van de
Geest
Zingen Loflied 675: 1 en 2
Gebed bij de opening van het Woord
Afscheid van kinderen uit groep 8 van de
kindernevendienst
Moment voor de kindernevendienst
Schriftlezing: Galaten 5: 13 - 26 (NBV)
Zingen Lied 841: 1 - 4
Verkondiging rond het thema vrucht van de Geest
Zingen Lied 686: 1 - 3
Gebeden
Zingen slotlied 710 (Opw) Zegen mij
Zegen
Lied What a beautiful name en Agnus Dei

Algemene berichten
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.

Extra kerkenraadsvergadering
De wijkkerkenraad houdt maandag 22 juni een extra
vergadering. In deze vergadering worden besluiten
genomen over de kerkdiensten vanaf 1 juli 2020. De
commissie Weer naar de Kerk geeft een advies op basis
van de terugontvangen vragenlijsten van de
gemeenteleden.
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 2
juni:
- Het beleidsplan van nu naar 2025 is vastgesteld. Een
afschrift hiervan wordt naar de AK gestuurd.
- Er is tot nu toe één naam binnengekomen voor een
ambtsdrager: Sjoerd Wijnsma. Hij is gevraagd om
jeugdouderling te worden. Hij heeft hierop positief
gereageerd. De wijkkerkenraad is blij dat er nu twee
jeugdouderlingen zijn. De bevestigingsdienst is, onder
voorbehoud, zondag 6 september.
- Gerrit Krikke stopt als ouderling-kerkrentmeester,
maar gaat door als kerkrentmeester. Hierdoor maakt hij
geen deel meer uit van de kerkenraad. Wel blijft hij als
afgevaardigde van De Fontein zitting houden in het
College van Kerkrentmeesters.
- Op de vacature voor een jongerenwerker hebben zich
geen geschikte kandidaten gemeld. De taakgroep Jeugd
& Jongeren zal zich binnenkort beraden.
- De verwachting is dat ds. Hans Kemperman door
ziekte de komende tijd nog niet kan voorgaan.
Preekvoorziener Germen van IJs zal vervanging zoeken.
- De organisatie van het startweekend op 19 en 20
september ligt bij Karina van der Wal en Peter de Vries.
- De reis van World Servants naar Ethiopië wordt
verschoven naar de zomer van 2021.
- De kerkenraad besluit de wijkkasactie te verschuiven
naar het najaar.
- Het moderamen stelt voor een extra
kerkenraadsvergadering te houden op maandag 22 juni.
De commissie Weer naar de Kerk brengt een advies
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over de kerkdiensten vanaf 1 juli 2020. Op
woensdagavond 17 juni wordt er proefgedraaid met
een filmavond als was het een kerkdienst.
- Vanaf september is er weer een papieren jaargids
beschikbaar.
- Hoe vergaat het De Fontein in coronatijd? ‘De kerk is
open’ door de week wordt als waardevol ervaren. Ook
de onlinediensten worden positief ervaren. Het
grootste gemis is het onderlinge contact.
Guus Yska, scriba

Om te luisteren
Christie – Jij bent niet vergeten. Een eenvoudig lied met
weinig begeleiding. Haar stem brengt het verhaal tot
leven.

Kerkdienst online
Zondag 21 juni. Voorganger ds. Alfons van Vliet.

Over de collecte
De bestemming van de collecte in juni is 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’. Van harte aanbevolen.
Onze zusterkerk in Rwanda, waarmee we veel
samenwerken, ziet zich gesteld voor de grote opgave
om de honger die alom toeslaat te bestrijden. Als er
zoveel mensen dagloner zijn die nu niet mogen werken
in verband met de corona lockdown, wordt de situatie
heel gauw kritiek.
De diaconie
Zing en Luister
Inmiddels zijn er al een aantal uitzendingen van Zing en
Luister geweest. De uitzending start elke woensdag om
11.00 uur, maar kan daarna op elk tijdstip via
www.kerkomroep worden beluisterd.
Wij zien uit naar 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
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 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
Bid voor christenen in landen als Oman, Saudi-Arabië,
Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten. Bid dat zij –
ondanks verdrukking en tegenstand – de ogen gericht
houden op de Here Jezus. En dat ze dagelijks mogen
ervaren dat Hij hen nabij is.
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