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

 

Zondag 18 oktober 2020 
 

Voorganger is pastor Irene de Vries. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Harold de 
Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Werelddiaconaat. 

Wij wensen u een goede week toe! 
 

18 oktober, 5e zondag van de herfst: Psalm 96 
‘Zing een nieuw lied voor de Heer! Heel de aarde moet voor hem zingen. 

Zing voor de Heer en dank hem. Vertel aan alle volken, elke dag: 
“De Heer bevrijdt ons. Hij is machtig, hij doet wonderen.”’ 

Psalm 96 : 1-3 (BGT) 
 

Liturgie 
Voor de dienst, luisteren naar Geest van hierboven met 
o.a. Stef Bos 
Woord van welkom 
Lied 72: 1, 4 en 7 
Bemoediging en groet, waarbij gemeente meespreekt 
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. 
Lied De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
Gebed om ontferming 
Korte inleiding rond het thema 'Delen in vrijheid' 
Loflied Psalm 146 Prijs de Heer met blijde galmen van 
Psalm project 
Gebed bij de opening van het Woord 
Kinderlied 
Schriftlezing uit het OT: Jesaja 61: 1-3 en uit het NT: 
Lucas 4: 14 - 21 
Lied 314: 1 - 3 
Verkondiging  
Lied Instrument van Lars en Reyer 
Gebeden afgesloten met het 'Onze Vader' 
Slotlied 756: 1, 2, 4, 6, 7, 8  
Zegen 
Lied Everyday God van Bernadette Farrel 
 
 
 
 

 
 

Algemene berichten 
 

Bedankt!! 
Bedankt, lieve mensen van De Fontein, voor het warme 
afscheid in de dienst van 4 oktober, mijn laatste als jullie 
wijkpredikant. Zag ik er tegenop? Ja. Maar Hanneke en ik 
zullen er altijd met warme gevoelens aan terugdenken. 
Ondanks de ‘maatregelen’ was het toch een warme 
afscheidsdienst.  
Wat een verrassing dat Kaya en Rudy langskwamen, hoe leuk 
was dat!! En de prachtige cadeaus die we gekregen hebben! 
De schitterende reproductie (en het bijbehorende boek) van 
het Pinksterfeest van Jan Kooistra, we zullen hem een mooie 
plek geven in de nieuwe pastorie straks. De zelfgemaakte 
slinger van de kinderen, de teken- en schildercadeau ’s voor 
Hanneke. Maar ook alle kaarten en goede wensen via de mail 
of whatsapp. En wat ontroerend was de fotoreportage via de 
beamer van zoveel lieve mensen, die voorbijkwam…! 
Het blijft gek en onwerkelijk hoor, dat we nu officieel niet 
meer met elkaar verbonden zijn, maar wat een grote plek 
zullen jullie in onze harten blijven innemen, ook in de 
komende jaren! 
We wonen nu nog even hier, maar hopen eind december te 
kunnen verhuizen naar de pastorie in Bolsward (Nanne 
Reijnstraat 1, achter de Gasthuiskerk) en daar zijn jullie 
natuurlijk van harte welkom om even (of langer) binnen te 
komen!! Tot slot wensen en bidden we jullie álle goeds en 
zegen toe van onze God: 
May the road rise up to meet you, 
may the wind be always at your back, 
may the sun shine warm upon your face, 
the rain fall soft upon your field, 
and until we meet again, 
may God hold you in the palms of His hand. 
Met liefs, Alfons en Hanneke van Vliet 
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Dankdag 
Ook voor de dankstond van 4 november geldt dat er niet 
meer dan dertig bezoekers mogen komen. U kunt zich 
aanmelden via weernaardekerkdefontein@gmail.com of 
bellen, sms’en of appen naar 06-17146274. 
 

Online kerkdienst meebeleven 
Naast ons YouTube kanaal en via de website kunt u de kerk-
dienst nu ook online via www.kerkdienstgemist.nl bekijken. 
Op Kerkdienstgemist beleeft u de kerkdienst thuis live mee. 
Een dienst later terugkijken kan natuurlijk ook. 
Kerkdienstgemist.nl is geoptimaliseerd voor telefoons en 
tablets. Toch kan het handig zijn om de (gratis) app te 
gebruiken. Hiermee is het op een mobiel apparaat nog 
eenvoudiger om De Fontein te volgen. 
 

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 zou willen horen! Dit kan via de 
website, de mail of app. Een hartelijke groet,  Sita Adema en 
Jolanda Postma   

 

Gastpredikant 
Onze gastpredikant zondag 25 oktober is ds. Netty de Jong uit 
Sneek. Zij is gestart als gemeentepredikant samen met haar 
man Ds. Rein de Jong in Drachtstercompagnie, daarna 
verhuisden ze naar Sint Annaparochie, waar ze enkele jaren 
samen de gemeente van Sint Annaparochie mochten dienen. 
In 1998 werd Ds. Netty de Jong fulltime predikant in 
Bolsward (Gasthuiskerk). Haar laatste gemeente was de 
Protestantse gemeente te Tzum. 
Preekvoorziener Germen L. van IJs 
  

Beste gemeente 
Meer dan door onze mond, zal de liefde spreken door de 
zachtheid van onze handen, de tederheid van ons gelaat en 
de aandacht van ons hart. Laat dat ons moed geven in deze 
coronatijd. 
Nu de veranderingen: Het avondmaal wordt tot betere 
tijden uitgesteld. De collecte mogelijkheden thuis kunt u 
verfijnen. Stort uw gift of giften op het volgende 
rekeningnummer van Wijkkas De Fontein NL84 RABO 0373 
7242 17 Protestantse wijkgemeente De Fontein 
Leeuwarden. Zet u erbij of het voor collecte 1 of 2 is! 
Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, Collecte 2 is een 
Doelcollecte. Voor vragen, bel: 058 213 65 75 en u krijgt 
diaken Menno Sijtsma aan de lijn. Groeten van 
Taakgroep Diaconie 
 
 
 
 
 
 

Fontein Hulplijn 
We bevinden ons inmiddels in de tweede lockdown in 
verband met corona. Goed om in deze periode weer 
aandacht te vragen voor de Fontein Hulplijn, die in het 
voorjaar veel mensen heeft bereikt. Vooral op de ouderen 
en zieken heeft dit virus een grote impact. Veel mensen 
kunnen of durven hun huis niet meer uit en er komen geen 
of minder mensen op bezoek. Vanuit De Fontein willen we 
u wederom niet in de kou laten staan.  
Vindt u het fijn dat er (regelmatig) iemand contact met u 
opneemt, laat het ons weten. Dan zorgen we ervoor dat 
iemand u belt. Ook bij praktische problemen denken we 
graag met u mee.  
Om u aan te melden kunt u contact opnemen met Romana 
Bremer (hulplijn@defontein058.nl). Uiteraard kunnen ook 
hier nieuwe vrijwilligers zich aanmelden! 
 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst Peter en Irene de 
Vries beschikbaar voor gesprek en/of gebed. Van harte 
aanbevolen! 
 
Om te luisteren 
Remix ‘Oceans’ Hillsong United – Aaron Kell 
Cover van het bekende lied ‘Oceans’. Een mooie 
combinatie van gezongen tekst en rap. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 25 oktober, 9.30 uur. Voorganger is ds. Netty de 
Jong uit Sneek. De tweede collecte is voor de Wijkkas. 
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