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

 

Zondag 1 november 2020 
 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Ouderling van dienst is Jan Meijering. Diaken van dienst is Nanne 
Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 

Najaarszending . Wij wensen u een goede week toe! 
 

1 november, 7e zondag van de herfst: Psalm 43 
‘Waarom ben ik zo bedroefd, waarom zo onrustig vanbinnen? 

Ik moet op God vertrouwen. Eens zal ik hem weer danken. 
Hij zal mij redden, hij is mijn God.’ 

Psalm 43 : 5 (BGT) 
 

Liturgie 
Welkom 
Zingen: Lied 442: 1 en 2 (LB) Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
Votum en groet  
Lezen de Tien Geboden  
Gebed om ontferming en de Heilige Geest   
Zingen als loflied: Lied 413: 1, 3 en 2 (LB) Grote God wij 
loven U 
Kinderlied Veel te geven 
Schriftlezing: Spreuken 9: 1 t/m 18 (NBV) 
Zingen: Lied 308: 1, 2 en 3 (ELB) Doorgrond mijn hart 
Schriftlezing: Matteüs 25: 1 t/m 13 (NBV) 
Zingen: Lied 58: 1, 2 en 3 (ELB) Zoek eerst het koninkrijk van 
God 
Verkondiging 
Zingen: Lied 406: 1 en 2 (ELB) Eens zal op de grote morgen 
Gebed en het Onze Vader  
Slotlied: Lied 653: 1 en 7 (LB) U kennen uit en tot U leven  
Zegen 

 
 

Algemene berichten 
Uit de kerkenraad: 
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. 
 

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering (19 
oktober) 
Ds. Wim Beekman, classispredikant/classisdominee voor 
de classis Fryslân, was te gast. Ds. Beekman geeft aan de 
PGL te kennen: eerder is hij een jaar interim-voorzitter 
geweest van de AK in Leeuwarden. Voornaamste taak van 
de classisdominee is het bezoeken van alle Friese 
gemeenten (230 in totaal), zowel de kerkenraad als de 
predikanten. Deze bezoeken zijn in de plaats gekomen van 

de reguliere visitatie. Er wordt gevraagd naar het wel en 
wee. O.a. de volgende positieve punten worden genoemd: 
sterke onderlinge verbondenheid, positieve diaconale 
projecten, ruimte voor verschillende stromingen, een 
gemeenschap met vele generaties van 0 tot 100 en nog 
meerdere positieve dingen werden genoemd. Over het 
wee wordt gezegd: Er is zorg voor de gemeente in deze 
coronatijd. Zorg ook voor verschillende leeftijdsgroepen. 
En zorg is er voor de vacaturetijd en de langdurige 
afwezigheid van ds. Hans Kemperman. Zorg is er 
Leeuwarden-breed met name de slechte financiële 
positie. De kerkenraad heeft het gesprek met ds. Beekman 
als bijzonder prettig ervaren. Na het gesprek met ds. 
Beekman wordt de vergadering voortgezet. 
Rachèl van Dijkhorst is per 1 oktober 2020 aangesteld als 
jongerenwerker voor 7 uur per week. Binnenkort wordt zij 
voorgesteld aan de gemeente.  
Er zal binnenkort een consulent benoemd worden die als 
een soort adviseur optreedt. In goed overleg met de AK en 
het Kerkelijk Bureau wordt gekeken wat de mogelijkheden 
zijn op de korte termijn. 
Er wordt gekeken naar de invulling voor de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Dit zal anders gaan dan voorgaande 
jaren. 
De gaten in het preekrooster 2021 worden gestaag 
gevuld. 
Guus Yska, scriba 

 

A4Y 
We zijn op 2 oktober bij elkaar geweest met zes tieners 
van 12 t/m 15 jaar. Vrijdag 6 november treffen we elkaar 
weer vanaf 19.30 uur. Zit je nog niet in de app, val je in 
deze leeftijdscategorie en heb je interesse? Geef dit dan 
door via WhatsApp 
Peter en Irene de Vries 
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Schoenendoosactie 
Gelukkig heeft de landelijke organisatie GAIN besloten dat 
de schoenendoosactie in dit bijzondere jaar door kan 
gaan! Miljoenen kinderen hebben het ook in 2020 nog 
steeds moeilijk. Jong en oud kunnen door het vullen van 
een schoenendoos laten zien dat er iemand op de wereld 
is, die aan hen denkt. Zo hopen wij dat we juist ook nu 
vele kinderen blij kunnen maken met een mooi versierde 
schoenendoos. Een kostbaar geschenk voor een kind in 
nood! Afgelopen week is een mail verstuurd met daarin 
de uitleg van de actie. Mail gemist maar wel graag 
meedoen? Check https://schoenendoosactie.nl/. De 
schoenendozen kunnen t/m 15 november worden 
ingeleverd in de kerk, of thuis bij: Marian van der Wal, 
Anke Hoekstra, Femke Wolters, of Suzanne Yska. Jij doet 
toch ook mee? 

 

Organisatie kerkdiensten 
U kunt zich voor de kerkdiensten tot en met 20 
december aanmelden via: 
weernaardekerkdefontein@gmail.com. Voor 
gemeenteleden die geen e-mail hebben worden 15-20 
plaatsen vrijgehouden in de diensten van 22 november 
en 20 december. De stand van zaken van de 
aanmeldingen is als volgt: 
1 november: volgeboekt;  
4 november (dankdag): 7 aanmeldingen, nog 23 
plaatsen vrij;  
8 november: volgeboekt;  
15 november: 22 aanmeldingen, nog 8 plaatsen vrij;  
22 november (laatste zondag kerkelijk jaar): de 30 
plaatsen zijn gereserveerd voor twee groepen: 1) de 
weduwen/weduwnaars van gemeenteleden die in het 
afgelopen jaar zijn overleden en 2) de gemeenteleden 
die geen e-mail hebben. Voor alle nabestaanden die 
een overledene van het afgelopen jaar willen gedenken 
wordt zondagmiddag 22 november een aparte 
bijeenkomst georganiseerd. 
29 november (1e advent): 4 aanmeldingen, nog 26 
plaatsen vrij;  
6, 13 en 20 december: nog geen aanmeldingen, per 
zondag 30 plaatsen vrij (20 december 15).  
Werkgroep ‘Weer naar de kerk’ 

 

Kringloop op afroep 
Deze bestaat nog steeds. We hopen hiermee weer een 
voorzichtig begin te kunnen maken. Het eerst verzoek is 
al binnen. Het gaat over een vader en moeder gezin 
met vier kinderen. Ze gaan naar een andere woning, 
maar hebben geen eettafel en de benodigde 
eetkamerstoelen hierbij. Zouden wij de familie kunnen 
helpen als gemeente van De Fontein! Samen en met 
elkaar. Vragen: Menno Sijtsma. 
Taakgroep Diaconie 
 
 
 
 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor  
gesprek en/of gebed: Dieuwke Jonker en Pytsje Dijkstra. 
Ook zijn ze telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Van 
harte aanbevolen! 

 

Gebed voor de vervolgde kerk in Nigeria 
Nog steeds zitten tientallen meisjes gevangen door 
Boko Haram. We weten vaak niet hoe het met hen gaat. 
Wilt u bidden voor deze meisjes en hun families die nog 
elke dag uitkijken naar hun thuiskomst? 
 

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

Kerkdiensten 
Woensdag 4 november, 19.30 uur, Dankdag voor gewas 
en arbeid. Voorganger is ds. A.E. Reichman-Scheffer uit 
Tietjerk. De ene collecte is voor Voedselbank Leeuwarden. 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. Door de Covid-19 pandemie doen meer 
mensen een beroep op steun. Voedselbanken helpen de 
armsten door tijdelijk te voorzien in voedselpakketten.  
 

Zondag 8 november, 9.30 uur, Familiedienst. Voorganger 
is Marcel Zimmer uit Ermelo. De tweede collecte is voor 
PKN / JOP. Opvoeden doe je niet alleen. Veel ouders 
vinden geloofsopvoeding belangrijk en een 
geloofsgemeenschap die hen daarin ondersteunt en 
ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is 
geroepen om die gemeenschap te zijn. Jop helpt kerken 
daarbij met werkvormen en producten. 
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