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

Zondag 23 augustus 2020
Voorganger is ds. Kees Kant uit Nijkerk. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst
is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is een extra collecte
voor diaconale Noodhulp. Wij wensen u een goede week toe!
23 augustus, 10e zondag van de zomer: Psalm 138
‘Heer, u redt mij altijd, ook als ik in groot gevaar ben.
U beschermt me tegen de woede van mijn vijanden.
Heer, u zult me altijd beschermen. Uw trouw duurt eeuwig, Heer.
Laat uw wereld niet in de steek!’
Psalm 138 : 7-8 (BGT)

Liturgie
Vóór de dienst: Lied 245 (Opw) Hier in uw
heiligdom; is Lied 539 (Hemelhoog)
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Psalm 87: 1, 3 en 4
Bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging en
genadeverkondiging
Lied 125 (Opw) Heer, ik kom tot U; is Lied 275
(Hemelhoog)
Leefregels
Gezang 305: 1 en 2
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment en kinderlied Op reis
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezingen: Ezechiël 37: 15-28 (NBV) en
Johannes 11: 49-52 (NBV)
Psalm 122: 1 en 2
Verkondiging
Lied 148 (Opw) Gods volk wordt uitgeleid; is Lied
478 (Hemelhoog)
Gebed
Collecte bij de uitgang
Slotlied: Gez. 300: 1, 4 en 6
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.
Kerkenraadsvergadering
Maandag 31 augustus vergadert de
wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die
besproken moeten worden, dan kunt u dit
doorgeven aan de scriba. E:
scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba
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
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horen! Dit kan via de website, de mail of de app.
Een hartelijke groet,
Sita Adema en Jolanda Postma
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)

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
Reyer ft. Elvis E – Verleden, heden, toekomst
God is er altijd en Hij verandert niet.

Kerkdiensten
Zondag 30 augustus, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet.
De tweede collecte is voor het ZWO-project
Rwanda.
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