
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

 

 

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

 

Zondag 8 november 2020. Familiedienst 
 

Voorganger is Marcel Zimmer uit Ermelo. Ouderling van dienst is Romana Bremer. Diaken van dienst 
is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN / JOP . 

Wij wensen u een goede week toe! 
 

8 november, 8e zondag van de herfst: Psalm 70 
‘Ik ben ongelukkig en alleen. God, kom snel! 

U zult mij helpen, bij u ben ik veilig. 
Wacht niet langer, Heer!’ 

Psalm 70 : 6 (BGT) 
 

Liturgie 
1.   Van A tot Z 
2.   Familie 
3.   Onze Vader 
4.   Zo is dat 
* De handleiding (sketch) 
5.   Daar word je pas gelukkig van 
6.   Maak je niet druk 
7.   Zoek eerst het koninkrijk van God 
* 1 Cor. 13 vers 1-3 (schriftlezing en overdenking) 
8.   De liefde 
9.   Ja is ja 
10. De Heer is mijn herder 
11. Til mij op 
12. God van licht 
13. Zo zegent Hij jou 
 

Algemene berichten 
 

 
Website De Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze 
gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, 
updates, bemoedigingen, etc. www.defontein058.nl. 
Ook de (aangepaste) diensten kunt u vinden op en via 
de website, en ook via www.kerkomroep.nl. Omrop 
Fryslân zendt een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk 
in Franeker, aanvang 10.00 uur. 
 

Uit de kerkenraad 
 

Nieuwe predikant nodig? Doe mee! 
Stand van zaken: de wensen van de wijkkerkenraad 
voor het beroepen van een nieuwe predikant zijn in 
september verstuurd naar de Algemene Kerkenraad. De 

AK heeft vervolgens ons verzoek ter advies neergelegd 
bij het College van Kerkrentmeesters. Als het CvK hun 
advies aan de AK heeft uitgebracht kan hij ons 
vervolgens weer verder helpen.  

Werkgroep gezocht: De wijkkerkenraad wil graag een 
werkgroep samenstellen met gemeenteleden die 
samen met ons veldwerk verricht in deze vacaturetijd. 
Vanuit de kerkenraad zitten inmiddels ouderlingen 
Eerde de Vries en Germen van IJs in deze werkgroep. 
Wij willen deze werkgroep graag aanvullen met 3 
enthousiaste gemeenteleden. Eerde en Germen hebben 
al wat voorbereidend werk gedaan. Van de werkgroep 
wordt verwacht dit voorbereidend onderzoek verder uit 
te werken. Wat komt er allemaal zoal kijken bij het 
aanstellen van een ambulant predikant en het 
beroepen van een nieuwe predikant.  
 

Het belangrijkste wat nu moet gebeuren is het zoeken 
naar een consulent. Hij of zij heeft een adviserende rol 
naar de kerkenraad en begeleidt het beroepingswerk. 
Heb je belangstelling om deel te nemen en mee te 
denken in de werkgroep, meld je dan aan bij scriba 
Guus Yska. E: scriba@defontein058.nl. We hopen en 
verwachten dan op korte termijn deze werkgroep 
samen te stellen. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 december 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 
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Collectemogelijkheden 
Nu er aangepaste diensten zijn met een gering aantal 
kerkgangers wil de diaconie de collectes op de volgende 
manier van harte bij u aanbevelen:  
U kunt uw gaven overmaken naar het rekeningnummer 
van de wijkkas van De Fontein NL84 RABO 0373 7242 17 
Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 
of 2. Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de 
doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief 
vermeld. Taakgroep Diaconie 
 
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   
 
A4Y 
A4Y is twee weken uitgesteld in verband met de nieuwe 
coronamaatregelen. We hopen de tieners van 12-15 
jaar op vrijdagavond 20 november te kunnen treffen in 
de Fontein. 
Peter en Irene de Vries 
 
Schoenendoosactie 
Zoals bekend doen we als Fonteingemeente mee met 
de schoenendoosactie. Jong en oud kunnen door het 
vullen van een schoenendoos laten zien dat er iemand 
op de wereld is, die aan kinderen in armoede 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! 
Vorige week hebben jullie een mail gekregen met 
daarin de uitleg van de actie voor dit jaar. Mail gemist, 
maar wel graag meedoen? 
Check https://schoenendoosactie.nl/. 
De schoenendozen kunnen tot en met 15 november  
worden ingeleverd in de kerk, of bij de volgende mensen 
thuis: Marian van der Wal; Anke Hoekstra; Femke Wolters; 
Suzanne Yska.  
Jij doet toch ook mee? 
 
Online-cursus ‘Ontdek de Bijbel’ 
De aanmeldingstermijn voor deze Bijbelstudie is 
verlengd tot 31 december. Nieuwe kansen dus, maak er 
gebruik van!  Meer informatie is beschikbaar via Pytsje 
Dijkstra 
 
 
 
 

Gebedsactiviteiten 
(onder voorbehoud van de huidige 
coronamaatregelen!) 
- dinsdag 10 november, 9.45 uur: gebedskring bij Hanny 
Wielenga. 
- dinsdag 10 november, 19.00 uur: gebedsuur bij familie 
Brouwer. 
  
Gebed voor de vervolgde kerk 
Open Doors bestaat 65 jaar: een schrijnend jubileum! 
Wilt u bidden dat de organisatie óók de komende tijd 
tot zegen mag zijn voor vervolgde christenen, wáár ook 
ter wereld? Zie ook het jubileummagazine en de 
nieuwste gebedskalender op de lectuurtafel in de hal. 
Taakgroep Gebed 
 
Om te luisteren 
Kari Jobe – First love.  
U bent mijn eerste en enige liefde. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 15 november, 9.30 uur. Voorganger is ds. 
Marius Koppe uit Dokkum. De tweede collecte is voor 
het ZWO-project Rwanda. 

http://www.kerk/
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