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

 

Zondag 11 oktober 2020 
 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Ouderling van dienst is Jan Meijering. Diaken van dienst is 
Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het ZWO-
project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe! 
 

11 oktober, 4e zondag van de herfst: Psalm 23 
‘Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. 

Want u bent bij mij, Heer. U beschermt me, u geeft mij moed.’ 
Psalm 23 : 4 (BGT) 

 

Liturgie 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Luiteren: Psalm 24: 1 (LB) De aarde en haar volheid  
Votum en groet  
Luisteren: Lied 885 (LB) Groot is Uw trouw 
Lezen: de tien geboden   
Gebed om ontferming en de Heilige Geest   
Luisteren: Loflied 221 helemaal (ELB) Geprezen zij de 
Heer 
Kindermoment: luisteren naar God heeft een plan met 
je leven 
Schriftlezing: Jesaja 24: 21 t/m 23 en 25: 6 t/m 9 (NBV) 
Luisteren: Lied 904, 2 verzen (LB) Beveel gerust Uw 
wegen 
Schriftlezing: Mattheüs 22: 1 t/m 14 (NBV) 
Luisteren: Lied 72, 2 verzen (LB) Geef Heer de koning Uw 
rechten 
Verkondiging    
Luisteren: Lied 60 (JdH) ‘k Ben een koninklijk kind 
Gebed, wordt besloten met gezongen Onze Vader (Lied 
436 – Opw) 
Luisteren: Lied 306, helemaal (JdH) Op bergen en in 
dalen 
Zegen, afsluiten met luisteren: Lied 416: 4 (LB) Ga met 
God 

  
 

Algemene berichten 
 

Uit de kerkenraad 
Gemeentebijeenkomst 
Vanmorgen gaat de geplande gemeentebijeenkomst 
niet door in verband met de nieuwe corona-
maatregelen. Op een nader te bepalen moment worden 
nieuwe data geprikt. 
 
 

Temperatuur in de kerk 
Het is wat fris in de kerk. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat er een open doorgang is naar de 
hal. Deze maatregel is nodig in verband met de 
ventilering volgens de RIVM-richtlijnen.  
Advies om iets warmer gekleed naar de kerk te komen. 
Desnoods houdt u uw jas aan, want deze kunt u niet 
ophangen in de garderobe.  
  
Beperkt aantal bezoekers 
De regering heeft dringend geadviseerd dat kerken in 
oktober tijdens de eredienst maximaal 30 bezoekers 
mogen ontvangen. Dit heeft gevolgen voor ons.  
De kerkenraad heeft bepaald de diensten wel door te 
laten gaan. Hierdoor kunnen helaas minder mensen de 
dienst bezoeken.  
De commissie ‘Weer naar de Kerk’ heeft haar uiterste 
best gedaan om in alle redelijkheid en in zeer beperkte 
mate gemeenteleden uit te nodigen om de kerkdienst 
komen te bezoeken. Wederom vragen wij uw begrip. 
We zijn zeer beperkt in onze mogelijkheden.  
Laten we onze gedachten over deze coronacrisis 
meenemen in onze gebeden. 
Guus Yska, scriba 
 
Website De Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze 
gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, 
updates, bemoedigingen, kindernevendienstmateriaal, 
etc. www.defontein058.nl. Ook de (aangepaste) 
diensten kunt u vinden op en via de website, en ook via 
www.kerkomroep.nl.  
N.B. Zie ook opmerking in coronabrief nr. 10, 5e alinea. 
 
Zing en Luister 
Volgende week wordt de muzikale fruitmand Zing en 
Luister uitgezonden op donderdag 15 oktober om 

http://www.defontein058.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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15.00! En daarna is het uiteraard op elk gewenst 
moment te beluisteren via kerkomroep.nl of 
kerkdienstgemist.nl. Heeft u nog tips voor muziek dan 
kunt u dat laten weten via de website, de mail of de 
app. Een hartelijke groet,  
Sita Adema en Jolanda Postma 
 
Gebed voor de vervolgde kerk ik Libië 
Wilt u bidden voor Muhammad: hij vertelt mensen 
graag over Jezus, maar dat is niet zonder gevaar. Bid 
ook voor Luha: zij is de enige christen in haar familie, 
bid om wijsheid en bescherming. 
  
Gebedsactiviteiten 
- dinsdag 13 oktober, 9.45 uur: gebedskring bij familie 
Tromp. 
- dinsdag 13 oktober, 19.00 uur: gebedsuur bij familie 
Brouwer. 
(Alle onder voorbehoud van de huidige 
coronamaatregelen) 
 
Om te luisteren 
Lucy Grimble ft. Matt Redman – Nothing can separate. 
Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 18 oktober, 9.30 uur, pastor Irene de Vries.  
De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 
Werelddiaconaat.  
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.  
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda 
willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. 
Zij ondersteunen onder andere de armste boeren en 
boerinnen in hun regio door middel van een 
trainingsprogramma. Daardoor kunnen deze boeren 
hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om 
hun kinderen naar school te laten gaan. 


