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

Zondag 6 september 2020 
 

Voorganger is de heer W.J. (Wilfred) Fijnvandraat uit Leeuwarden.  Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. 
Diaken van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor 
Kerk in Actie Werelddiaconaat. Wij wensen u een goede week toe! 
 

6 september, 12e zondag van de zomer: Psalm 119 : 33-40 
‘Heer, leer mij wat uw regels zijn, ik wil ze mijn hele leven volgen. 

Laat me uw wet begrijpen, dan kan ik me daaraan houden, met heel mijn hart.’ 
Psalm 119 : 33-34 (BGT) 

 

Liturgie 
Lied voor de dienst: Gez. 291 Nooit kan ’t geloof te veel 
verwachten  
Welkom en mededelingen Stil gebed 
Lied: Ps. 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is hij, mijn God en 
Here!  
Bemoediging en groet 
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging 
Lied: Opw. 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft  
Schriftlezing: Johannes 17: 21 t/m 26 (NBV) 
Lied: Ps. 117: 1 (O.B.) Loof, loof den Heer gij heidendom   
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment: Kinderlied Het is een wonder 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Efeziërs 3:14 t/m 21 (door lector/lectrice) 
Lied: ELB 118 Hij kwam bij ons heel gewoon  
Verkondiging 
Lied: ELB 58 Zoek eerst het Koninkrijk van God   
Gebed 
Collecte (bij beide uitgangen) 
Lied: ELB 390: 1, 2, 4 en 5 Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken  
Zegen 
 
 

Algemene berichten 
 

Afscheid, verlenging en bevestiging van ambtsdragers 
zondag 13 september 
De volgende ambtsdragers treden af vanwege het bereiken 
van de maximale ambtstermijn: Margriet Mulder als diaken, 
Gerrit Krikke als ouderling-kerkrentmeester. De volgende 
ambtsdragers verlengen hun ambtstermijn niet: Durk en 
Aafke Boomsma als ouderling en Johan van der Veen als 
diaken. De volgende ambtsdragers verlengen hun termijn 
met twee jaar: Jan Meijering als ouderling-kerkrentmeester, 
Margreet Mollema en Germen van IJs als ouderling en 

Menno Sijtsma als diaken. Sjoerd Wijnsma wordt bevestigd 
als jeugdouderling. 

 

Eerde de Vries blijft ouderling 
In verband met zijn verhuizing naar Harlingen zou Eerde de 
Vries zondag 13 september afscheid nemen als ouderling. In 
de kerkenraadsvergadering van 31 augustus heeft hij te 
kennen gegeven nog een jaar te willen aanblijven. De 
wijkkerkenraad heeft dit met vreugde ter kennis genomen 
en is heel blij dat Eerde nog een jaar wil bijdragen aan de 
opbouw van onze wijkgemeente. 
 

Afscheid ds. Alfons van Vliet 
In de dienst van zondag 4 oktober wordt aandacht besteed 
aan het afscheid van ds. Alfons van Vliet. Als wijkgemeente 
willen wij hem en Hanneke niet met lege handen laten 
vertrekken. De wijkkerkenraad wil namens de 
wijkgemeente een cadeau aanbieden. U krijgt de 
mogelijkheid om hier financieel aan bij te dragen. Maak uw 
bijdrage over op rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 
17 t.n.v. Protestantse wijkgemeente De Fontein o.v.v. 
cadeau ds. Alfons van Vliet. Met uw bijdrage verwachten wij 
een passend afscheidscadeau te kunnen aanbieden.  
 

Jongeren 20+ opgelet! 
We willen een start maken met het opzetten van een 
20+ groep. De leeftijd loopt tot 30 jaar. We zullen in 
september een eerste oriënterende avond houden met 
elkaar in De Fontein. Heb je interesse, meld je dan 
alvast via mail: peter-irene@zonnet.nl Zodra er een 
datum bekend is, wordt dit op de zondagsbrief gemeld. 
Peter en Irene de Vries 
 

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 heeft in de week van 31 
augustus een mail of een brief ontvangen met de vraag 
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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 
weernaardekerkdefontein@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. 
 

Startzondag 20 september 
Het landelijke thema van de startzondag vanuit de PKN 
is 'Het goede leven'. Irene de Vries zal voorgaan in deze 
viering. Aan gemeenteleden wordt gevraagd welk lied 
bij hen opkomt bij het thema 'Het goede leven'. 
Suggesties mogen gemaild of doorgebeld worden aan 
Irene, graag met filmpje en link om eventueel in de 
viering te kunnen gebruiken of door Impuls te laten 
spelen. Het mailadres is 
kerkelijkwerker@defontein058.nl  
 

Het kan en mag weer 
De kar van samen delen staat leeg (helemaal leeg) bij de 
achteruitgang van de kerk. Graag willen wij met jullie 

proberen de kar weer te vullen. De vraag naar voedsel 
is zo groot. Lees de berichten in de kranten maar. Hoe 
gaat het nu gebeuren. De kar van samen delen komt nu 
bij de ingang te staan, waar u binnenkomt.  U kunt de 
producten geven aan een van de medewerkers, die het 
voor u in de kar zetten. Daarna handen reinigen. De 
inhoud is voor onze bekende wijken en de voedselbank. 
Alvast bedankt. 
Taakgroep Diaconie 
 

Wijkkrant Oud Oost 
Het nieuws- en informatieblad voor de bewoners van 
Oud-Oost is weer uitgekomen. Ook informatie over 
onze gemeente De Fontein is hierin opgenomen. Er 
liggen exemplaren van deze nazomeruitgave op de 
lectuurtafel om mee te nemen. U wordt geïnformeerd 
over de vele activiteiten die onder meer rondom De 
Fontein plaats vinden.   
 

Noordermannen 
Vrijdag 11 september starten de bijeenkomsten van de 
Noordermannen weer in Leeuwarden. 
Bemoedigende en inspirerende avonden voor mannen 
jong en oud. Thema deze avond is ‘Man wie ben je’ met 
als spreker Ds. Jelle de Kok. De avond begint om 20.00 
uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
Locatie: Miedema Houtwaren Uranusweg 1 (Hemrik) 
Leeuwarden. Van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed voor de vervolgde kerk 
Bidt u mee voor de situatie in Libanon? De Libanese 
bevolking verliest langzaam de hoop in hun financieel 
geruïneerde land. Bid met hen dat er een leider opstaat 
die oprecht van de Here God houdt en het recht 
herstelt in Libanon. 
  

Gebedsteam 
Na een zomerstop is het gebedsteam vanaf nu weer 
aanwezig op de 1e en 3e zondag van de maand. Na 
afloop van de dienst zijn vandaag beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed Menno van der Wal en Pytsje 
Dijkstra. Oók zijn zij tot 12.00 uur vandaag telefonisch 
bereikbaar. 
Taakgroep Gebed 
 

Om te luisteren: Jordan Feliz – Glorify 
Gospel in een nieuw jasje. Gods grootheid wordt 
bezongen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 13 september, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. 
Bevestiging/afscheid ambtsdragers. De tweede collecte 
is voor JOP Jeugdwerk PKN. Kliederkerk geeft hoop. 
Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat 
is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-
bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde 
is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken 
dankzij kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en 
worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.  
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