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

Zondag 28 juni 2020 
Wij wensen u een goede week toe! 

 

28 juni, 2e zondag van de zomer, Psalm 89 : 10-19 
‘Van u is de hemel, van u is de aarde. U maakte de wereld en alles wat er leeft.’ 

Psalm 89 : 12 (BGT) 
 

Liturgie 
Voorganger is ds. Alfons van Vliet,  
m.m.v. orgel en Impuls 
Zingen voor de dienst: Lied 642 (Opw)  
De Rivier met Impuls 
Welkom en mededelingen 
Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5  
Bemoediging en Groet 
Loflied: Psalm 121: 1, 3 en 4  
Gebed  
Genadeverkondiging 
Lied 142 (ELB)  
Leefregels 
Lied 687 (Opw) 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
Kindernevendienstmoment en kinderlied 
Schriftlezing: Psalm 67  
“De wereld in de ban” (rap van Remco)  
Verkondiging  
Lied 789 (Opw) 
Dankgebed en voorbeden 
Lied 281 (Opw) 
Slotlied: Gezang 464  
Zegen 
Lied 685 (Opw) Verberg mij nu 
 

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 zondag de kerkdienst in 
de Martinikerk te Franeker meebeleven, aanvang 10.00 uur. 
Voorlopig is dit de laatste kerkdienst van Omrop Fryslân 
vanuit de Martinikerk in Franeker.  
 

Open Kerk 
Komende woensdagmiddag is er geen ‘Open Kerk’, in 
verband met een afscheidsdienst in onze kerk. 
 
Weer naar de kerk! 
Met de anderhalve-meter-maatregel kunnen er vanaf 1 
juli maximaal 65-70 mensen per dienst naar de kerk 
komen. U hebt daar allemaal een brief met een vragenlijst 
over ontvangen van de kerkenraad. Hebt u de vragenlijst 
nog niet ingestuurd? Dat kan alsnog! Uiterlijk vrijdag 3 juli 
krijgen alle invullers van de vragenlijst die hebben 
aangegeven vanaf 5 juli (of later) weer naar de kerk te 
zullen gaan, een email of een brief. 
In deze brief staat vermeld voor welke zondagen in de 
maanden juli en augustus u bent ingedeeld. 
Bent u onverwacht toch niet in staat naar de kerk te komen 
op de zondag die u had aangegeven?  
Stuur dan uiterlijk de voorafgaande vrijdag een mail naar 
weernaardekerkdefontein@gmail.com. 
Mensen die geen vragenlijst hebben ingevuld zijn niet 
ingedeeld voor de diensten van juli en augustus. Zij 
kunnen gewoon naar de kerk komen en horen dan of er 
toch nog plaats is, maar dat is niet te garanderen!  
Houd er rekening mee dat u een plaats krijgt toegewezen 
door vrijwilligers. Zelf een plaats uitzoeken is niet 
mogelijk. Jammer genoeg is er ook geen koffiedrinken na 
de dienst, u zult meteen weer naar huis moeten. Maar u 
kunt natuurlijk altijd mensen uitnodigen met u mee te 
gaan voor een kopje koffie! 
 
Thuiskerk in coronatijden 
De afgelopen maanden konden we de diensten via 
internet meemaken. Hoe hebt u dat gedaan? Lekker in 
pyjama op de bank met een ontbijtje erbij? Of net als 
anders strak in pak of jurk? En hoe is het bevallen? Keek u 
naar diensten uit De Fontein, naar diensten op Omrop 
Fryslân of nog iets anders? We horen graag hoe u de 
afgelopen maanden hebt ervaren. Wat beeld daarbij zou 
helemaal mooi zijn. Stuur uw ervaringen naar 
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weernaardekerkdefontein@gmail.com ! En foto’s dus ook 
van harte welkom! De redactie van het magazine 
 
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   
 
Opbrengst collectes 
Iedereen bedankt voor de vele digitale collectegaven in de 
afgelopen maanden. In maart: 271 euro voor de 
Voedselbank en 136 euro voor het Aanloophuis. In april: 
830 euro voor Kinderen in de Knel op eiland Lesbos. In 
mei: 1953 euro voor Fryslân foar Rwanda. Hartelijke groet, 
jullie diaconie 
 
Kerkelijk werker 
Na twee maanden afwezigheid van een predikant wordt 
een consulent gevraagd. Het ziet er niet naar uit dat onze 
wijkpredikant binnenkort zijn werk kan hervatten. De PGL 
heeft een vervangingsverzekering voor zieke predikanten. 
Dat betekent dat er ook een kerkelijk werker ter 
vervanging aangesteld kan worden. De wijkkerkenraad 
heeft in zijn vergadering van 22 juni besloten Irene de 
Vries hiervoor aan te stellen. Zij heeft inmiddels haar hbo-
studie theologie afgerond. Irene wordt aangesteld per 1 
augustus 2020 tot 1 januari 2021 voor 24 uur per week. 
We zijn heel blij dat Irene het werk in de gemeente voor 
een deel kan oppakken. En wensen haar Gods zegen wat 
zij voor de gemeente kan betekenen. 
 
Nieuwe organist 
De wijkkerkenraad is blij u te kunnen melden dat er 
versterking komt binnen het organistenteam. Gerjan 
Dekkema heeft al een aantal keren gespeeld tijdens de 
eredienst. Ook aan een aantal onlinediensten heeft hij zijn 
medewerking verleend. We verwachten met deze 
aanstelling de continuïteit te waarborgen. Wij wensen 
Gerjan Gods zegen toe bij het gaande houden van de 
lofzang. 
 
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. 

 
Gebedsactiviteiten 
De gebedskringen hebben nu een zomerstop en hopen in 
september de draad weer op te kunnen pakken! 
 
Bidden voor vervolgde christenen in Saudi-Arabië 
Dank de Here God dat de Saudiërs nieuwsgierig zijn naar 
Hem. Maar er zijn niet genoeg mensen in hun land die in 
staat zijn de juiste antwoorden te geven. Bid dat iedereen 
die de Here God zoekt, Hem mag vinden! 
 
Om te luisteren 
North Point Worship – Hallelujah (why we sing) 
Een eenvoudig aanbiddingslied. De groep probeert 
mensen met hun muziek aan te moedigen om Jezus te 
volgen. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 5 juli. Ds. Alfons van Vliet. 
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