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

 

Zondag 25 oktober 2020. Bijbelzondag, m.m.v. Impuls   

Voorganger is ds. Netty de Jong uit Sneek. 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 voor de Wijkkas. 

Wij wensen u een goede week toe! 
 

25 oktober, 6e zondag van de herfst: Psalm 1 
‘De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. 

Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.’ 
Psalm 1 : 6 (BGT) 

 
Liturgie 
Voor de dienst: Lied 625 (Opw) Wat een liefde 
Welkom en mededelingen 
Luisteren: Psalm 42: 1 en 3 Evenals een moede hinde  
Bemoediging en groet 
Zingen Impuls: Lied 139b Heer, u doorgrondt en kent mij 
Gebed om Gods nabijheid 
Zingen Impuls:  Lied 420 (HH) Heer, wijs mij uw weg  
Gebed om Gods Geest 
Lied voor de kinderen: God heeft een plan met je leven 
Inleiding op de Bijbellezing 
Luisteren: Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen  
Schriftlezing: Psalm 91 
Zingen Impuls: Lied 756 (Opw) Schuilplaats  
Verkondiging, thema: Veiligheid gegarandeerd?!  
Zingen Impuls: Lied 460 (HH) Ik zal er zijn 
Voorbeden en dankgebed 
Informatie over collecte 
Slotlied Impuls: Lied 473 (HH) Zegen mij ...  
Zegen  

 
Algemene berichten 
 
Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de 
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven 
aan: Wimmie Timmermans, Bleekhof 163. T: (058) 266 
57 10. E: W.Timmermans1948@kpnmail.nl. Wimmie 
verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’. 
 
 

 
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. De diensten kunt u vinden 
op ons YouTube kanaal, via de website en ook via 
www.kerkdienstgemist.nl. Een dienst later terugkijken 
kan ook. Omrop Fryslân zendt vanaf zondag 25 oktober 
weer kerkdiensten uit vanuit de Martinikerk in 
Franeker, aanvang 10.00 uur. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 2 november vergadert de wijkkerkenraad. 
Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, 
dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.  
E: scriba@defontein058.nl 
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 
zou willen horen! Dit kan via de website, de mail of de 
app. Een hartelijke groet,   
Sita Adema en Jolanda Postma   
 
Dankdag 
Ook voor de dankstond van 4 november geldt dat er niet 
meer dan dertig bezoekers mogen komen. U kunt zich 
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aanmelden via weernaardekerkdefontein@gmail.com of 
bellen, sms’en of appen naar 06-17146274. 
 
De kar van samen delen 
Deze kar staat er weer op zondag 1 november, 
woensdag 4 november (Dankdag) en zondag 8 november 
als teken van de actie voor de voedselbank. Lukt het ons 
om samen weer de kar propvol te maken?! 
Natuurlijk mag u ook digitaal bijdragen door een bedrag 
over te maken naar onze Wijkkas van De Fontein NL84 
RABO 0373 7242 17 o.v.v. ‘Actie voedselbank’.  
Bedankt namens de Taakgroep Diaconie 
 
Collectanten 
Alle collectanten die ons helpen bij het collecteren, 
willen we vragen dat de komende tijd niet te doen, 
omdat dit nu nog steeds anders gaat in coronatijd. Als 
de coronatijd voorbij zal zijn, hopen we dat alles weer 
normaal zal zijn. Het zal vast allemaal van voorbijgaande 
aard zijn. We blijven hoop houden. Taakgroep Diaconie 
 
Studieavond: ‘God en Corona’ 
Op dinsdagavond 10 november, van 19.30 – 21.30 uur, 
hopen we met jong en oud in de Kurioskerk, Julianalaan 
38, in gesprek te gaan over het thema ‘God en corona’. De 
coronacrisis zette dit voorjaar de samenleving op zijn kop, 
en het einde van de crisis is nog niet in zicht. Welke 
vragen over God komen naar boven tijdens de crisis? Hoe 
kan je als christen zorgen voor jezelf, je geloof en de 
mensen om je heen in coronatijd. En voor wat voor vragen 
komt de kerk te staan? Over deze dingen zal Mark de 
Jager een inleiding geven, waarna we samen in gesprek 
gaan. Natuurlijk onder voorbehoud! 
Prop. Mark de Jager is afgestudeerd aan de Protestantse 
Theologische Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij is als theoloog gespecialiseerd in Bijbelwetenschappen. 
In november 2019 werd hij benoemd tot Jonge Theoloog 
des Vaderlands. Opgave is vereist. 
 
Gebedsactiviteiten 
Dinsdag 27 oktober, 9.45 uur: gebedskring bij Pytsje 
Dijkstra, Van Beverwijckstraat 53. 
  
Gebed voor de vervolgde kerk in Latijns-Amerika 
Wilt u bidden voor de projecten die Open Doors in 
Mexico en Colombia uitvoert? Jaarlijks worden 
christenen en voorgangers getraind en daardoor 
geholpen om sterker te staan in hun geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om te luisteren 
Phil Wickham – Battle belongs 
Een lied geïnspireerd op 2 Kronieken 20, waarin niet 
soldaten, maar zangers vooropgaan in de strijd. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 1 november, 9.30 uur. Voorganger is mevrouw 
Nelleke Berntsen. De tweede collecte is voor Kerk in 
Actie / Najaarszending.  
Sterke vrouwen in de kerk (Papoea, Indonesië). Overal in 
West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de 
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig 
maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar 
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven 
binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het 
vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol 
zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de 
samenleving. 
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