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

 

Zondag 20 september. Startzondag  
 

Voorganger is pastor Irene de Vries. 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 Kerk in Actie Werelddiaconaat. Wij 

wensen u een goede week toe! 
 

20 september, 1e zondag van de herfst: Psalm 145 : 1-12 
‘Ik wil u eer brengen, mijn God. Ik wil u danken, mijn koning, nu en altijd. 

Elke dag zal ik u danken, altijd zal ik voor u zingen. 
Heer, u bent machtig. Laat iedereen voor u zingen, want uw macht is oneindig groot.’ 

Psalm 145 : 1-3 (BGT) 
 
 

Liturgie 
Voor de dienst Impuls: Wie naar U opzien, Kees 
Kraayenoord 
Woord van welkom  
Luisterlied Psalm 9  
Bemoediging en groet 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer   
G. die hemel en aarde gemaakt heeft! 
V. O, God keer u om naar ons toe              
G. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V. Laat ons, o Heer, uw liefde zien            
G. En geef ons uw heil 
V. O Heer, hoor ons gebed                          
G. en laat ons geroep tot U komen. 
Impuls: Lied 212 (ELB) Heer wat een voorrecht  
Leefregel 1 Petrus 2: enkele verzen uit de BGT gevolgd 
door gebed om ontferming 
Korte inleiding rond het thema 'Het goede leven' 
Impuls: Loflied 672 (Opw) Heerser over alle dingen  
Gebed bij de opening van het Woord 
Lied met gebaren voordat de kinderen naar de 
kindernevendienst gaan 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing uit het OT:  Psalm 34: 8- 16 (lectrice) 
Psalm 34 van Psalmen van nu,  
Tweede schriftlezing uit het OT: Prediker 9:7-10a 
Kijken naar Heb het leven lief van Elske de Wall 
Verkondiging rond het thema 'Het goede leven' 
Impuls: Lied 616 (Opw) Houd mij dicht bij U  
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
Gebeden 
Impuls: Slotlied 804 (Opw) Good good Father  
Zegen.  
Impuls: Lied 733 (Opw) Tienduizend redenen  
 

 
 

 

Uit de kerkenraad 
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. 
 

Verzoeken aan de AK 
De wijkkerkenraad heeft de AK een aantal verzoeken 
gedaan: het zo spoedig mogelijk aanstellen van een 
ambulant predikant; meer uren voor de mogelijk aan te 
stellen jongerenwerker en tot slot de mogelijkheid voor 
het beroepen van een nieuwe predikant. Aan de 
werkgemeenschap van predikanten hebben wij 
gevraagd om een consulent in de vacante periode. Wij 
hopen op positieve berichten, maar zijn ons ook bewust 
van de kwetsbare financiële positie van de PGL. 
 
Gemeentebijeenkomsten 
Vrijdagavond 9 oktober en zondagochtend 11 oktober 
zijn er weer gemeentebijeenkomsten. U wordt 
bijgepraat over verschillende zaken die spelen binnen 
onze wijkgemeente. Gemeenteleden die zijn ingedeeld 
voor de dienst op zondag 11 oktober kunnen dan ook 
aanwezig zijn voor de gemeentebijeenkomst diezelfde 
ochtend. Bent u 11 oktober niet aanwezig dan kunt u 
zich opgeven voor de vrijdagavond op 9 oktober om 
19.30 uur bij de commissie Weer naar de Kerk: e-mail: 
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weernaardekerkdefontein@gmail.com of stuur een 
Sms-bericht of een Whats App-bericht naar  
06 – 17 14 62 74. Guus Yska, scriba 
 

Algemene berichten 
Corona en de kerk 
De werkgroep Weer naar de kerk heeft alle 
gemeenteleden, die geen mailadres hebben 
doorgegeven, op 4 september een brief gestuurd. Daarin 
staan de data vermeld waarop zij naar de kerk kunnen in 
de periode tot en met december. Gemeenteleden van 
wie we wel een mailadres hebben, krijgen per kerkdienst 
waarvoor ze ingedeeld zijn, uiterlijk op de voorafgaande 
vrijdag een mailbericht. We hebben niet aan alle 
verzoeken gehoor kunnen geven, daarvoor was er te 
veel belangstelling. Dat is heel spijtig, maar we doen ons 
uiterste best alle beschikbare plaatsen per zondag zo 
eerlijk mogelijk te verdelen. Het wordt nu de 
zomervakantie voorbij is weer drukker, dus op de 
bonnefooi naar de kerk gaan, kan betekenen dat u de 
kerkdienst niet kunt bijwonen. Kan de kerkgang 
onverhoopt niet doorgaan terwijl u wel was 
uitgenodigd? Laat het dan uiterlijk de vrijdagmiddag 
voor de betreffende zondag weten, zodat iemand anders 
in uw plaats kan gaan. Mail dan naar 
weernaardekerkdefontein@gmail.com, stuur een app of 
een sms naar 06-17146274 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. Verder blijft 
een aantal regels gewoon van kracht: alleen mensen uit 
één huishouden kunnen bij elkaar zitten, en u kunt niet 
gaan zitten waar u wilt. Van vaste plaatsen kan al 
helemaal geen sprake zijn, daarvoor zijn de regels van de 
overheid te streng. Pas als er weer versoepeld kan 
worden, is er meer mogelijk. Maar tot dan toe zullen we 
het moeten doen met de regels van nu. Werkgroep 
Weer-naar-de-kerk 
 

Zing en Luister 
Vaste luisteraars zijn eraan gewend dat Zing en Luister 
uitgezonden wordt op de woensdag. Komende week 
schuiven we onze uitzending een dag op. We zijn dan 
niet live op woensdag de 23e, maar op donderdag de 
24e. De tijd blijft gelijk: 11.00. De week erop is het 
gewoon weer op de woensdag. Let op: met ingang van 
de 24e zijn we niet meer terug te vinden op 
kerkomroep.nl, maar op kerkdienstgemist.nl. Een 
hartelijke groet, Sita Adema en Jolanda Postma 
 

Jongeren 20+ opgelet! 
We gaan starten met een 20+ groep. De leeftijd loopt tot 
30 jaar. Op donderdag 24 september vanaf 20.00 uur 
houden we een eerste oriënterende avond met elkaar in 
De Fontein. Mocht je nog mee willen doen, dan kun je je 
aanmelden via e-mailadres 
 Peter en Irene de Vries 

 
 

Online-cursus ‘Ontdek de Bijbel’   
Met het oog op de beperkingen vanwege het coronavirus 
heeft het Evangelisch College aan kerken een cursuspakket 
aangeboden voor gemeenteleden, ter ondersteuning bij 
persoonlijke Bijbelstudie thuis. Een mooie manier om 
gemeenteleden te stimuleren hun geloof te verdiepen en 
geestelijk te groeien! Dit pakket bestaat uit 7 online-
cursussen ‘Ontdek de Bijbel’, waarin je wordt meegenomen 
door de inhoud en de boodschap van een Bijbelboek. 
Onze gemeente heeft zich voor dit cursussenpakket 
aangemeld (dit aanmelden was gratis). Gemeenteleden 
kunnen tot eind oktober 2020 voor 25 euro dit pakket 
bestellen, via een speciale kortingscode; deze is verkrijgbaar 
bij Pytsje Dijkstra. Nadere instructies volgen daarna. Wie wil 
meedoen? Ik zie uit naar de reacties! Ook nadere informatie 
is bij mij verkrijgbaar. Pytsje Dijkstra 
 

Mededeling diaconie 
Opbrengst spaardoosjes is 244,28 euro.  
Data Heilig Avondmaal: zondag 25 oktober en zondag 15 
november. De viering van het avondmaal is coronaproof. 
Nadere uitleg volgt. Taakgroep Diaconie 
 

Open Doors 
Het Open Doors Magazine en de Gebedskalender voor 
september en oktober is weer uitgekomen en liggen in de hal 
op de lektuurtafel. Neem gerust een exemplaar mee. 
 

Gebedsagenda 
Maandag 21 september, 9.30 uur: Women to Women bij 
Anneke de Jong. 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke Wolters. Van harte 
aanbevolen! 
 

Kerkdiensten 
Zondag 27 september, 9.30 uur, ds. K. van der Kamp uit 
Kampen. De tweede collecte is voor PKN-Vredesweek. 
Verlangen naar vrede. Op veel plaatsen in de wereld 
verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut 
geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom 
zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen 
we het onrecht aan de kaak stellen er voor hen zijn. Door 
praktische hulp of een luisterend oor te bieden. 
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