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

Zondag 30 augustus 2020
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Johan van der
Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda.
Wij wensen u een goede week toe!
30 augustus, 11e zondag van de zomer: Psalm 105 : 1-7
‘Dank de Heer en maak bekend wie hij is!
Vertel aan iedereen wat hij gedaan heeft, vertel over zijn wonderen.
Maak muziek en zing voor hem! Zing over de heilige God.
Laat zien hoe blij jullie zijn, want jullie horen bij de Heer.’
Psalm 105 : 1-3 (BGT)

Liturgie
Vóór de dienst: ’k Ben reizend naar die stad
Welkom en mededelingen, stil gebed
We zingen in ons hart ons aanvangslied: Ps. 138: 1 en 4
Bemoediging en groet, waarbij de gemeente
meespreekt:
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft!
V. O, Vader, blijf met Uw gelaat over ons lichten
G. en doe ons leven met hart en ziel
V. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien en ervaren
G. En schenk ons Uw heil en zegen
V. O Heer, hoor ons gebed
G. en laat onze woorden en daden Uw hart
mogen verheugen.
Lied Heer God, U loven wij
Gebed om ontferming, telkens afgesloten met het
gezamenlijk bidden: Heer ontferm U over ons en
verhoor ons gebed
Lied 702 (Opw): Er is kracht voor wie hopen op de Heer
Leefregels: Galaten 6: 1-4
Lied Heer wat een voorrecht
Gebed
Kinderlied: Op reis
Schriftlezingen: Hebreeën 12: 18-24 (BGT) en
Openbaring 21: 1-4 (NBV)
Lied De heilige stad
Verkondiging: Op weg naar die stad!
Lied 818 (Opw)
Dankgebed en voorbeden
Collecte aankondiging
Slotlied Lichtstad met uw paarlen poorten
Zegen
Direct na de zegen: Lied 498 (Opw)

Website De Fontein
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze
gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen,
updates, bemoedigingen, kindernevendienst, etc.
www.defontein058.nl.
Ook de (aangepaste) diensten kunt u vinden op en via
de website, en ook via www.kerkomroep.nl.
Kindernevendienst
Er is vandaag geen kindernevendienst, volgende week
wel. Besloten is dat dit voorlopig één keer in de twee
weken wordt gehouden. Het thuismateriaal van Bijbel
Basics wordt naar de ouders gestuurd.
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
Weer naar de kerk in september
U hebt allemaal een brief en een formulier gekregen
over naar de kerk gaan in coronatijd. Iedereen die het
formulier heeft ingevuld krijgt in de week van 31
augustus een mail of een brief met de vraag of u zo
vaak wilt blijven komen als u hebt aangegeven.
Als u het wilt houden zoals u had aangegeven, hoeft u
niets te doen.
Wilt u toch iets veranderen? Mail dan naar
defontein058@gmail.com, stuur een app of een sms
naar 06-17 14 62 74 of stuur een briefje naar
Goudenregenstraat 77, 8922 CP, Leeuwarden. Ook als u
tot nu toe niet naar de kerk bent geweest maar dat wel
weer wilt gaan doen, horen we graag van u.
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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
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)
Startzondag 2020
Het jaarlijkse startweekend is dit jaar helaas anders dan
gebruikelijk. Wat normaal een feestelijke en gezellige
start van het jaar is, verspreid over 2 dagen, wordt nu
beperkt tot de zondagsdienst van 20 september.
Hierin wordt aandacht besteed aan het thema 'het
goede leven'. Zowel voor de kinderen als de
volwassenen is iets leuks bedacht. Wat dat precies is,
blijft nog even een verrassing. De bedoeling is om later
dit jaar zodra alle maatregelen rondom Corona
versoepeld zijn, nog een startactiviteit te organiseren.
Zo maken we er een startjaar van in plaats van een
startweekend.
Gastvoorganger de heer Wilfred Fijnvandraat op 6
september
Voorzitter van Stichting Geloofsgesprekken

enerzijds bijdragen aan meer onderlinge (h)erkenning,
anderzijds uitnodigen tot reflectie op en verdieping van
het eigen geloof. Wilfred Fijnvandraat gaat regelmatig
voor in PKN en andere gemeentes.
Germen L. van IJs
Gebedswerk
We starten weer met frisse moed en bidden om Gods
zegen voor het komende seizoen! Doe ook mee!
Dinsdag 1 september, 9.30 uur: gebedskring bij familie
Tromp. (onder voorbehoud van de huidige
maatregelen)
Bidden voor de vervolgde kerk
In Centraal Azië organiseert huiskerkleidster Anastasia
bijeenkomsten voor vrouwen en hun kinderen in de
bergen; ondertussen houdt haar man de wacht. Het
echtpaar merkt dat de duivel hen probeert aan te
vallen. Bid om bescherming voor hen allen.
Om te luisteren
Trinity – A tu lado
Het lied bezingt dat volmaakte liefde alle angst verdrijft
en dat we het leven samen moeten leven.

Kerkdiensten
Zondag 6 september, 9.30 uur, de heer Wilfred
Fijnvandraat uit Leeuwarden. De tweede collecte is voor
Kerk in Actie Werelddiaconaat. Alfabetisering in Ghana.
In het droge noorden van Ghana vormen christenen een
minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders
niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook
investeren in de dialoog tussen christenen en moslims.
Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen
waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan
de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee
kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast
de landbouw.

Visie Stichting Geloofsgesprekken
De Stichting Geloofsgesprekken stelt zich ten doel de
communicatie te doen groeien tussen mensen die staan
in de christelijke traditie of daar belangstelling voor
hebben. De Stichting werkt landelijk, maar stelt zich bij
het bevorderen van onderlinge communicatie juist voor
dat dit heel concreet lokaal gebeurt, bijvoorbeeld
tussen mensen die bij verschillende
geloofsgemeenschappen horen. De gesprekken zijn niet
van academisch-theologische aard, maar worden
gevoerd en gevoed door de persoonlijke ervaring van
het geloof in de veelkleurige christelijke
geloofstradities. De beweging die vanuit deze
gesprekken ontstaat zal ruimtescheppend en
gemeenschapsvormend zijn. Deze communicatie zal
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