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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Afscheid ds. Alfons van Vliet 

Zondag 4 oktober 2020. Israëlzondag 
 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet, m.m.v. Impuls en organist Guus Wolters. Ouderling van dienst is Willem 
Dijkstra. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 
collecte is voor PKN / Kerk en Israël. Er is oppas, kinderneven- en tienerdienst.  

Wij wensen u een goede week toe! 
 

4 oktober, 3e zondag van de herfst: Psalm 80 : 9-20 
‘Heer, machtige God, geef ons weer kracht. 

Kom bij ons en bescherm ons, dan zijn we gered.’ 
Psalm 80 : 20 (BGT) 

 

Liturgie 
Vóór de dienst: Lied 277 (Opw) Machtig God, sterke 
Rots en Lied 785 (Opw) Ik bouw op Jezus  
Welkomstwoorden en stil gebed 
Aanvangslied (staande): Psalm 68: 10 (OB) (YouTube)  
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. 

 

We zingen in ons hart mee: Lied 369 (Opw) 
Gebed 
Genadeverkondiging en leefregels 
“Sjema Israël” (YouTube)  
Gebed 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Bijbellezing:  
aantal teksten over het zegenen door God… 
Genesis 1: 27-28 (NBG), Genesis 5: 1-2 (NBG), Numeri 6: 
22-27 (NBG), Ps. 67:8 (NBV), Lucas 6: 27 (NBV), 
Lucas 24: 50-51 (NBV), 1 Petrus 3: 8-9 (NBV), Hebr. 13: 
20-21 (NBG), 2 Kor. 13: 13 (NBV), Openb. 22: 21(NBV) 
 

Lied 123 (Opw) Groot is Uw trouw, o Heer  
Verkondiging 
Lied ter overdenking… (YouTube) 
We zijn enkele momenten stil… 
We zingen in ons hart: Ik zal er zijn 
 

 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte aankondigen  
Slotlied (gebed om zegen): Lied 710 (Opw)  
Zegen 
Bij het verlaten van de kerkzaal:  The Blessing  
 
Kerkdienst 4 oktober 
De kerkdienst voor deze zondag is live te volgen via het 
YouTube kanaal De Fontein of via de link op de website 
(defontein058.nl). 

 
Uit de kerkenraad 
Coronamaatregelen overheid 
De overheid heeft nieuwe Coronamaatregelen 
getroffen. Voor onze zondagse erediensten heeft het 
weinig gevolgen. Daar zijn wij dankbaar voor. Wij 
moeten echter voorzichtig blijven en onze 
verantwoordelijkheid nemen. Er kan nog veel niet of 
weer in beperkte mate. 
 
Gemeentebijeenkomsten 
De gemeentebijeenkomst van vrijdagavond 9 oktober 
gaat, in verband met de nieuwe Coronamaatregelen, 
niet door. De bijeenkomst van zondag 11 oktober gaat 
wel door. We zijn helaas beperkt in onze 
mogelijkheden. Graag uw begrip hiervoor. 
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.nl 
worden beluisterd. Wij zien uit naar jullie tips op het 
gebied van muziek. Schroom dus niet en laat weten wat 

http://defontein058.nl/
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u graag zou willen horen! Dit kan via de website, de 
mail of de app. Een hartelijke groet,   
Sita Adema en Jolanda Postma   
 
Bijbelverkenning 
Na de aanscherping van de landelijke corona-
maatregelen en overleg te hebben gehad met leden van 
de kerkenraad is besloten de Bijbelverkenning op  
6 oktober te annuleren. Voorzichtigheid is nu geboden 
en daarom is besloten deze datum te schrappen. Zodra 
het wel weer mogelijk is elkaar te ontmoeten rond Gods 
Woord, informeer ik u daarover.  
Pastor Irene de Vries 
 
A4Y 
Afgelopen vrijdag zijn we gestart met A4Y. In dit nieuwe 
seizoen willen we de draad weer oppakken. We zijn 
gestart in De Fontein en hopen dit seizoen weer naar 
onze ruimte in 4:14 te kunnen. Eerst één keer per 
maand, elke eerste vrijdag van de maand voor de 
tieners van 12 t/m 15 jaar. Heb je als tiener interesse, 
meld je dan aan via WhatsApp. 
Peter en Irene de Vries 
 
Gebed voor de vervolgde kerk in Noord-Korea 
Bid voor de moeder van Jacob: hij bidt voor zijn 
moeder, die jaren geleden in China is opgepakt en 
teruggestuurd naar Noord-Korea. Bid ook voor Ruth, 
een Noord-Koreaanse gelovige die in China tot geloof  
kwam, maar ook teruggestuurd is! Dat zij staande mag 
blijven in het geloof! 
 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Dieuwke Jonker en Saakje van IJs. 
Van harte aanbevolen! 
 
Israëlzondag 
Er is door Christenen voor Israël vanwege Israëlzondag 
weer een speciale Israëlkrant uitgegeven met als 

thema: Hoop. Ook het maandblad Israël Actueel is voor 
u beschikbaar. Voor de tieners en voor de kinderen van 
de kindernevendienst zijn er speciale uitgaven. U kunt 
de uitgave van uw keuze na de dienst meenemen.   
 
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 
 

Noordermannen 
Vrijdag 9 oktober is er weer een bijeenkomst van de 
Noordermannen in Leeuwarden. Bemoedigende en 
inspirerende avonden voor mannen jong en oud. Thema 
deze avond is ‘Man wie ben je’ met als spreker ds. 
Marius Koppe. 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. 
 

Om te luisteren 
Charly Rey – Ready to go.  
De ups en downs van het leven bezongen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 11 oktober, 9.30 uur, mevrouw Nelleke 
Berntsen. De tweede collecte is voor het ZWO-project 
Rwanda.

 


