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Welkom in de (aangepaste) dienst van De Fontein! 
(meebeleven kan ook via website of kerkomroep) 

Zondag 12 juli 2020  
 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Germen van IJs, diaken van dienst is 
Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede collecte is voor het Nederlands 

Bijbelgenootschap. Wij wensen u een goede week toe! 
 

12 juli, 4e zondag van de zomer, Psalm 65 
‘God, u geeft ons antwoord als wij bidden, u laat ons uw wonderen zien. 

U beschermt ons, u redt ons. Iedereen vertrouwt op u, iedereen, overal op aarde, 
tot voorbij de verste zee.’ 

Psalm 65 : 6 (BGT) 
 

Liturgie 
Voor de dienst: Der Herr ist mit Dir (D. Buxtehude) en: 
Adonai  
Welkom en mededelingen    
Ps. 103: 5 en 7  
Bemoediging en groet    
Gez. 14: 1 en 5  
Gebed van verootmoediging en toewijding     
Genadeverkondiging 
Groot is Uw trouw, o Heer  
Leefregels                                           
Liefde, blijdschap, vrede  
Gebed om het licht van Gods Geest      
Schriftlezing: Prediker 3: 1-15  
Verkondiging (eerst nog enkele verzen uit Ps. 16: 1, 8 en 11) 
Verkondiging   
Be Thou my vision 
Zegenmoment Eerde de Vries en Piety Zegel 
Zegenlied: Je hebt in liefde trouw beloofd  
Gebeden 
We zingen elkaar in ons hart toe: Ga met God en Hij zal met 
je zijn 
Zegen 
Na de zegen: Ik zal er zijn en Ga niet alleen door ’t leven 
Collectes bij de uitgangen 

 

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.  
 
 
 

Kindernevendienst 
We kunnen weer naar de kerk, maar nu is het vakantietijd. Dus 
is er zoals gebruikelijk geen kindernevendienst in deze periode. 
Wel is er een Bijbel Basics zomerpakket met daarin materiaal 
voor acht zondagen naar de ouders gemaild. En de kinderen 
vanaf 7 jaar hebben thuis een Bijbel Basics zomer doeboek 
ontvangen om in de zomerperiode mee aan de slag te gaan.  
De leiding hoopt 23 augustus weer van start te gaan met de 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Of we dan met één of twee 
groepen gaan draaien, bekijken we nog even. Houd de 
zondagsbrief in de gaten voor meer informatie. Zijn er vragen 
mail dan naar kindernevendienst@defontein058.nl. Fijne 
zomertijd gewenst! 
Hartelijke groet van de leiding van de kindernevendienst 
 

Bereikbaarheid De Fontein tijdens de zomerperiode 
Tijdens de zomerperiode is de kerkenraad minder goed 
bereikbaar. Wanneer u geen contact kunt krijgen met predikant, 
voorzitter of scriba dan zijn ouderlingen Reinouw Jellema en 
Eerde de Vries het aanspreekpunt. Telefoon Reinouw: 058-213 
84 12. Telefoon Eerde: 06-54 31 20 88. 
 

Zingen in de kerk 
Zoals u heeft kunnen vernemen mag op bepaalde voorwaarden 
weer gezongen worden in kerken. De commissie ‘Weer naar de  
Kerk’ heeft het protocol van de PKN en de richtlijnen van de 
RIVM als uitgangspunt genomen. Daaruit kwam de volgende 
conclusie en geeft de commissie het volgende advies: Ons 
kerkgebouw voldoet niet aan de criteria voor het op 
verantwoorde wijze weer toestaan van zingen in de kerk. De 
kerkzaal is niet conform de richtlijn te ventileren tijdens de 
dienst. Het is niet verantwoord om te zingen in de kerkzaal. De 
kerkenraad neemt dit advies over en heeft besloten dat er 
tijdens de eredienst in de maanden juli en augustus niet 
gezongen wordt door de gemeente. 
 

Beste gemeenteleden  
Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij beide 
uitgangen staan twee collectebakken, waarin jullie je gaven 
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na afloop van de dienst mogen deponeren. Nummer 1: 
Collecte voor Diaconie en Kerk; Nummer 2: Doelcollecte. 
Het doel staat op de zondagsbrief vermeld. 
Taakgroep Diaconie 
 

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   
 
 
 

Aanmelden voor de kerkdiensten in juli en augustus 

Wilt u op een bepaalde zondag in juli of augustus naar de 
kerk, maar u bent voor die zondag niet ingedeeld, dan kunt 
u altijd een bericht sturen naar: 
weernaardekerkdefontein@gmail.com of een SMS- of 
WhatsApp-bericht naar 06-17 14 62 74. De kans is groot dat 
we u een plaats in de kerk kunnen geven omdat er altijd wel 
een paar afzeggingen zijn. 
Werkgroep Weer-naar-de-kerk 
 

Om te luisteren 
Jon Guerra – Keeper of days 
Een prachtige tekst waar je even de tijd voor moet nemen. 
Gebedsmuziek voor de maandagochtend. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 19 juli, 9.30 uur, ds. T.G. van der Linden uit 
Harlingen. De tweede collecte is voor Missionair werk (PGL).

 
Links naar YouTube, voor wie thuis nog eens de liederen wil horen en zien: 
Ps. 103: 5 en 7   https://www.youtube.com/watch?v=QoJ7_imaCSQ 
Gez. 14: 1 en 5   https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ   
Groot is Uw trouw, o Heer   https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ  
Liefde, blijdschap, vrede   https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk 
Be Thou my vision  https://www.youtube.com/watch?v=6CMclLT_Hjg 
Je hebt in liefde trouw beloofd  https://www.youtube.com/watch?v=YINiF-8EPUQ  
Ga met God en Hij zal met je zijn  https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ 
Ik zal er zijn  https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc 
Ga niet alleen door ’t leven  https://www.youtube.com/watch?v=4pTUPIZCoVc 

http://www.kerkomroep/
mailto:weernaardekerkdefontein@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=QoJ7_imaCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk
https://www.youtube.com/watch?v=6CMclLT_Hjg
https://www.youtube.com/watch?v=YINiF-8EPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc
https://www.youtube.com/watch?v=4pTUPIZCoVc

