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

 

Zondag 27 september 2020 
 

Voorganger is ds. K. van der Kamp uit Kampen. Ouderling van dienst is Romana Bremer. Diaken van 
dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN 

Vredesweek. Wij wensen u een goede week toe! 
 

Zondag 27 september, 2e zondag van de herfst: Psalm 25 : 1-10 
‘Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, wijs mij de goede weg. 

Leer me om trouw te zijn aan u, zeg me wat ik moet doen. 
Want u bent mijn God, u bent mijn redder. 

Ik hoop op uw hulp, elke dag weer.’ 
Psalm 25 : 4-5 (BGT) 

 
Liturgie 
Voor de dienst: Grieg, Peer Gynt Suite 1 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Lied 904: 1 (LB) Beveel gerust uw wegen 
Bemoediging en groet 
Lied 1014: 1 t/m 5 (LB) Geef vrede door 
Leefregels Psalm 19: 3b met muziek uit Peer Gynt Suite 1 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied Het is een wonder 
Schriftlezing: Exodus 14: 10-13 + 19-22 (NBV) 
Verkondiging 
Lied 1000 (LB) 
Gebeden 
Lied 168 (LB) 
Zegen 
Na de zegen luisteren naar de Keltische zegen (via 
YouTube) 
 

Algemene berichten 
 
Afscheidsdienst 
Er is helaas maar beperkt plaats in de kerk voor de 
afscheidsdienst van ds. Alfons van Vliet. Hijzelf heeft 
alle uitnodigingen, behalve die voor zijn familie, al 
moeten laten vallen wegens gebrek aan ruimte.  
De kerkenraad en de werkgroep vinden het heel erg 
jammer, maar het is niet anders, zeker nu het aantal 
besmettingen met Covid-19 weer zo oploopt. We hopen 
op uw begrip! Er komt nog een gelegenheid om 
afscheid te nemen van Alfons. U wordt daarover nader 
geïnformeerd. Werkgroep Weer naar de kerk 
 
 
 

 
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. 
 

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: 
weernaardekerkdefontein@gmail.com of stuur een 
SMS-bericht of een Whats App-bericht naar  
06 – 17 14 62 74. 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.kerkdienstgemist.nl worden 
beluisterd. Wij zien uit naar jullie tips op het gebied van 
muziek. Schroom dus niet en laat weten wat u graag 
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zou willen horen! Dit kan via de website, de mail of de 
app. Een hartelijke groet,  
Sita Adema en Jolanda Postma   
 

Wijkkasactie 
Er is besloten om dit jaar weer een wijkkasactie te 
houden. De kerkrentmeesters vragen u als 
gemeenteleden om een pakketje brieven (ca. 20 stuks) 
bij de aangegeven adressen te bezorgen. U kunt u 
aanmelden bij Annet Visser op telefoonnummer 058-) 
of mailen naar financienenbeheer@defontein058.nl Wij 
rekenen op uw hulp, want vele handen maken licht 
werk. De kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor 
uw medewerking. 
 
Online-cursus ‘Ontdek de Bijbel’   
Het Evangelisch College heeft 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 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 
 

Gebedsactiviteiten 
Dinsdag 29 september, 9.45 uur: gebedskring bij Hanny 
Wielenga; 
  

Gebed voor de vervolgde kerk in Indonesië 
Voor christenen op een eiland voor de kust van 
Sumatra: zij hebben via Open Doors een Bijbelse 
training gehad, omdat er in sommige kerken op het 
eiland niemand was met theologische kennis. Dat zij 
leiding mogen ontvangen door de Heilige Geest. 
 

Gastpredikant 
Vandaag gaat ds. Klaas van der Kamp uit Kampen voor in 
onze gemeente. Ds. van der Kamp vervulde diverse 
functies, voordat hij in 2008 bij de Raad van Kerken kwam. 
Zo werkte hij als predikant in de hervormde gemeente 
Zwaagwesteinde, was hij als journalist en adjunct-
hoofdredacteur verbonden aan het Friesch Dagblad, 
werkte hij als scriba van de Provinciale Kerkvergadering 
Overijssel/Flevoland, was hij als hoofd corporate 
communicatie aangesteld bij de SoW-kerken en verzorgde 
hij als uitgever voor Jongbloed de introductie van diverse 
bijbeluitgaven. Ds. K. van der Kamp is sinds 1 september 
classispredikant van de classis Overijssel-Flevoland in de 
Protestantse Kerk in Nederland. Het is niet de eerste keer 
dat Ds. Van der Kamp voorgaat in onze gemeente. 
Preekvoorziener Germen L. van IJs 
 

Om te luisteren 
Hillsong Young & Free – All of my best friends 
Het album bevat liederen met een relevante boodschap 
voor de onzekere tijd waarin we leven. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 4 oktober, 9.30 uur, Israëlzondag. Afscheid ds. 
Alfons van Vliet. Er is deze zondag ook tienerdienst. 
Voorganger is ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is 
voor PKN / Kerk en Israël. De Protestantse Kerk voelt 
zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods 
geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons 
christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting. 
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