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

Zondag 9 augustus 2020  
 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Ouderling van dienst is Romana Bremer. Diaken van dienst is 
Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor de wijkkas.  

Wij wensen u een goede week toe! 
 

9 augustus, 8e zondag van de zomer, Psalm 29 
‘Goden, juich voor de Heer! Juich voor hem, want hij is sterk. 

Juich voor de Heer, want hij is machtig. Buig voor hem, want hij is heilig.’ 
Psalm 29 : 1b-2 (BGT) 

 

Liturgie 
Welkom en mededelingen 
Psalm 24: 1 en 4 De aarde en haar volheid zijn 
Votum en groet  
Psalm 25: 1 Heer, ik hef mij hart en handen 
Lezen (Gods geboden) 
Gebed om ontferming en de Heilige Geest   
Psalm 118: 1 en 5 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 
Kinderlied Op reis  
Schriftlezing OT: Wijsheid 1: 12 t/m 2: 5 (NBV) 
Lied 351 (ELB) Machtig God, sterke rots 
Schriftlezing NT: Romeinen 8: 18 t/m 25 (NBV) 
Lied 374 (ELB) Hoe groot zijt Gij 
Verkondiging 
Lied 5 (JdH) Al de weg leidt mij Mijn Heiland  
Gebed 
Slotlied 913: 1 en 3 (LB) Wat de toekomst brengen 
moge (melodie van The Rose) 
Zegen  
Lied 416: alle verzen (LB) Ga met God en Hij zal met je 
zijn 
 

Algemene berichten 
 

Ds. Alfons van Vliet neemt beroep aan 
Ds. Alfons van Vliet heeft het beroep van de 
Gereformeerde Kerk te Bolsward (Gasthuiskerk) 
aangenomen. Als wijkgemeente feliciteren wij Alfons en 
wensen hem en Hanneke een gezegende tijd in 
Bolsward. Uiteraard vinden wij het jammer dat Alfons 
ons na 17 jaar gaat verlaten. Het moment van afscheid 
wordt nader bepaald.  
 
Irene de Vries wordt in de bediening gesteld 
Per 1 augustus is Irene de Vries in dienst getreden van 
de Protestantse Gemeente Leeuwarden als kerkelijk 
werker. Hiervoor wordt Irene op zondag 16 augustus in 

de bediening gesteld door ds. Dirk Lof. Wij wensen 
Irene een gezegende periode in ons midden. 
 
Inleiding in een bediening 
Omdat ik per 1 augustus voor een half jaar binnen uw 
gemeente als kerkelijk werker ben aangesteld zal daar 
officieel in de dienst van 16 augustus aandacht aan 
worden besteed. Deze dienst zal worden geleid door ds. 
D. Lof. Dit 'officiële' geschiedt door de zogeheten 
'inleiding in de bediening'. Vanwege mijn functie als 
kerkelijk werker dien ik een belofte af te leggen in een 
eredienst.  Hierin beloof ik bereid te zijn in het werk van 
mijn bediening te getuigen van het heil in Christus Jezus 
en te blijven in de weg van het belijden van de kerk.   
In de belofte wordt ook gevraagd ijverig en trouw te 
zijn, arbeid te verrichten en bereidheid mij te 
onderwerpen aan de regels die in de orde van de kerk 
zijn gesteld voor haar leven en werken. Ook wordt er 
gevraagd naar geheimhouding van datgene waarvan 'in 
een bediening' vertrouwelijk kennis wordt genomen. 
Het leek me goed u hier vooraf over te informeren. 
Pastor Irene de Vries 
 
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.  
 
Zing en Luister 
Komende week, 12 augustus, is er voor één keer geen 
Zing en Luister. De week erop, 19 augustus, zijn we er 
weer met een uitzending. Blijf dus komen met 
verzoekjes! Een hartelijke groet,  
Sita Adema en Jolanda Postma 

http://www.defontein058.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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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. 
 
Kindernevendienst 
Het is nu 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, hangt af van het aantal 
aanmeldingen bij de werkgroep Weer naar de kerk. 
Houd de zondagsbrief en de mail in de gaten voor 
meer informatie. Fijne zomertijd gewenst. Zijn er 
vragen, mail dan naar 
kindernevendienst@defontein058.nl.  
Hartelijke groet leiding kindernevendienst 

 
Beste gemeenteleden 
Vanaf zondag 9 augustus t/m zondag 13 september 
kunt u nog de spaardoosjes inleveren. De opbrengst van 
de spaardoosjes is voor de noodhulp, die de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN) geeft in Nederland 
en daarbuiten. U kunt uw doosjes in de mandjes zetten, 
die bij de uitgangen staan. Natuurlijk mag u uw 
bijdrage, wanneer u geen doosje meer hebt, ook in een 
envelop doen. Alvast bedankt namens de  
Taakgroep Diaconie (ZWO commissie) 
 
Om te luisteren 
Evan Craft & Alex Campos – Mi casa es tu casa 
Mijn huis is jouw huis. Een Spaanstalige zomergospel. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 16 augustus, 9.30 uur, ds. Dirk Lof, 
Rwandazondag. De tweede collecte is voor Kerk in Actie 
Zending. Kerk in Rwanda. De Presbyteriaanse kerk in 
Rwanda betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven 
en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij 
begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, 
zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze 
training om hun talenten te versterken.  

  
Brief van ds. Alfons van Vliet 
 

Frutigen, 24 juli 2020 
 

Geliefde gemeente, 
Ik wil u vertellen dat ik het beroep naar de gemeente van de Gasthuiskerk in Bolsward heb aangenomen. 
Om verschillende redenen was dit geen gemakkelijke beslissing, maar de Here God heeft mij en Hanneke de zekerheid 
en het vertrouwen gegeven dat dit Zijn weg is en dat ik in deze gemeente de komende jaren Hem mag gaan dienen. 
 

Een nieuwe tijd breekt aan.  
Dit zal allereerst een tijd van loslaten zijn van de gemeente waar ik de afgelopen 17 jaar – eerst in de Koepelkerk en de 
laatste 6 jaar in de Fontein – met heel veel liefde en vreugde aan verbonden mocht zijn. 
Het zal ook een tijd worden van vooruit kijken naar werken en wonen in de gemeente van Bolsward. 
En voor u in het zoeken van een invulling voor de vacature die nu ontstaat, samen met de kerkenraad en ds. Hans 
Kemperman. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Here God hierin voor u zal voorzien. 
Ik bid u van harte Gods zegen toe, 
Alfons van Vliet 

mailto:kindernevendienst@defontein058.nl

