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

Zondag 21 juni 2020 
Wij wensen u een goede week toe! 

 
21 juni, 1e zondag van de zomer, Psalm 69 : 14-29 

‘Heer, ik vraag u om hulp, laat mij opnieuw uw goedheid zien! 
Antwoord mij, God, want uw liefde is groot. 

Laat mij uw trouw zien, en red mij.’ 
Psalm 69 : 14 (BGT) 

 
Liturgie 
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. 
voor de dienst zingen we met Impuls: “Aan Uw 
voeten, Heer” (Opw. 462) 
welkom en mededelingen 
voorbereiding 
Intochtslied: Ps. 103: 1,3 en 5  
Bemoediging en Groet 
Loflied: Ps. 118: 1 en 9  
Gebed  
Genadeverkondiging  
Leefregels  
Zingen samen met Impuls: “Onze Vader”   
Gebed om het licht van de Heilige Geest. 
Kindernevendienstmoment 
kinderlied 
Schriftlezing : Psalm 103: 1-13 
Verkondiging  
Impuls: “Good good Father”  
Zingen: Gez. 448: 1,3 en 4  
Dankgebed en voorbeden 
Samen met Impuls: Opw. 770  
Zegen 
 

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.  
 
Formulieren 
Hebt u het vragenformulier over het bijwonen van 
de kerkdiensten al ingevuld en opgestuurd? Als u 
dat nog niet hebt gedaan: dat kan nog steeds.  
 
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. 
 
Zing en Luister 
Zoals bekend wordt door Jolanda en Sita vanuit De 
Fontein een muzikale fruitmand verzorgd.  
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   
 
Over de collecte 

http://www.defontein058.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep/
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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. 
 
Nieuws over het Granny-project 
Afgelopen februari en maart zijn in Georgië 2 van 
de door ons gesponsorde granny’s op hoge leeftijd 
overleden. Inmiddels hebben we met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 een 
nieuwe granny erbij: Lana Ledjava, een blinde 
vrouw van 76 jaar. Wij hopen haar en de andere 
granny’s met onze ondersteuning te kunnen 
bemoedigen. Mocht u óók mee willen doen?  
Neem dan contact op met Pytsje Dijkstra, 
penningmeester van het Granny-comité De Fontein  
 
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) koffiedrink-

ruimte 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!  
 
Gebedsactiviteiten 
ONDER VOORBEHOUD: dinsdag 23 juni, 9.30 uur: 
gebedskring bij Hanny Wielenga.  
  
Bidden voor vervolgde christenen in Algerije 
Omdat de overheid kerkgebouwen in Algerije sluit, 
hebben veel gelovigen geen toegang meer tot hun 
kerk. Bid dat Algerijnse christenen sterk blijven 
staan in hun geloof en dat ze andere manieren 
vinden om samen te komen. 
  
Gebedsteam 
Het gebedsteam is op deze 3e zondag van juni weer 
beschikbaar voor telefonisch gesprek en/of gebed. 
Tot 12.00 uur zijn op deze zondag Alfons en 
Hanneke van Vliet daarvoor bereikbaar. 
 
Om te luisteren 
Philippa Hanna – You’re still God 
Wanneer alle hoop is weggeslagen en je met 
vragen achterblijft in het duister, weet dat God je 
nooit zal verlaten. 
 

Kerkdienst online 
Zondag 28 juni. Ds. Alfons van Vliet. 

 
 
 
 
 


