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Welkom in de dienst van De Fontein! 
(meebeleven kan ook via defontein058.nl, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl ) 

 

Zondag 15 november 2020 
 

Voorganger is ds. Marius Koppe uit Dokkum. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van 
dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het 

ZWO-project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe! 
 

15 november, 9e zondag van de herfst: Psalm 90 
‘Heer, bij u zijn we veilig, elke generatie weer. 

God, u bent er altijd geweest. U was er eerder dan de bergen, al voordat de aarde bestond. 
U was er al voordat alles begon, en u zult er altijd zijn.’ 

Psalm 90 : 1b-2 (BGT) 

Liturgie 
Lied voor de dienst: Lied 406: 1 en 3 (ELB)  Eens zal op 
de grote morgen  
Binnenkomst en welkom 
Intochtslied: Psalm 68: 7 en 12  
Stil gebed / votum en groet 
Klein Gloria 
Gebed van verootmoediging 
Luisteren: Psalm 65: 2 
Wetslezing 
Luisteren: Gezang 7: 1, 2, 3 en 4  
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied Veel te geven 
Schriftlezing: Maleachi 4: 1 – 6 (NBG) 
Luisteren: Gezang 312: 1, 2 en 3 
Verkondiging n.a.v. Maleachi 4: 2b 'En er zal genezing 
zijn onder Haar vleugelen ...'  
Luisteren: Gezang 313: 1 t/m 7  
Dankzegging en voorbeden 
Slotlied: ELB 374 / Opwekking 407 O Heer, Mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
Zegen   
Mogelijk komen nog enkele wijzigingen in de liturgie 
 

Algemene berichten 
 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst aanwezig voor 
gesprek en/of gebed: Saakje van IJs en Menno van der 
Wal. Ook zijn zij vandaag tot 12.00 uur telefonisch nog 
bereikbaar. Van harte aanbevolen! 
 
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. 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 2 
november: 
- De begrotingen van de taakgroepen worden 
besproken en vervolgens goedgekeurd. 
- Op zondag 20 december wordt aandacht besteed aan 
het feit dat Guus Wolters 60 jaar organist is. 
- Ds. Alco Meesters uit Steggerda heeft de 
wijkkerkenraad gevraagd of hij zijn scriptie mag 
schrijven over het onderwerp: Hoe functioneel is de 
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samenwerking binnen de kerk? En daarvoor onze 
wijkgemeente als voorbeeld te gebruiken. De 
kerkenraad gaat akkoord met dit verzoek. 
- De leiding van de kindernevendienst heeft enkele 
ideeën voor het uitvoeren van het Kerstproject. Deze 
kunnen verder uitgewerkt worden. 
- Ook de diensten rondom kerst worden besproken en 
ideeën uitgewisseld. De taakgroep Eredienst werkt dit 
verder uit.  
- Een vast agendapunt zijn de vacatures. Iedereen wordt 
gevraagd weer namen in te dienen. Dit seizoen zijn 
alleen ouderlingen Reinouw Jellema en Guus Yska 
aftredend. Beiden hebben aangegeven hun termijn met 
twee jaar te verlengen. De vergadering is hier erg blij 
mee. 
- Helaas zijn de geplande gemeentebijeenkomsten niet 
doorgegaan. Het ziet ernaar uit dat dit voorlopig ook 
niet kan. Vanuit de kerkenraad zal een informatiebrief 
worden verstrekt onder de gemeenteleden. 
- Ook de taakgroepen wordt gevraagd naar hun wel en 
wee. 
- De laatste zondag van het kerkelijk jaar verloopt 
anders dan anders. De overleden gemeenteleden 
worden wel herdacht. 
 
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 
 
Aanmelden voor kerkdiensten 
U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten tot en met 
20 december via: 
weernaardekerkdefontein@gmail.com 
De stand van zaken van de aanmeldingen is als volgt: 15 
november: volgeboekt; 22 november: volgeboekt;  
29 november: 21 plaatsen bezet, nog 9 over; 6 
december: 5 plaatsen bezet, nog 25 over; 13 december: 
10 plaatsen bezet, nog 20 over; 20 december: 21 
plaatsen bezet, nog 9 over. 
Werkgroep ‘Weer naar de kerk’ 
 
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 
 
Kar van samen delen 

Fantastisch. Wat was het een mooi gezicht de kar van 
samen delen zo propvol te zien. Dit deed me denken 
aan het begin van het lied: Als je liefde hebt voor elkaar 
kun je dat met velen delen. Dit hebben we allen samen 
laten zien. Bedankt namens de voedselbank. De kar van 
samen delen blijft voor in de hal staan. Hij kan weer 
gevuld worden met jullie gaven. De komende període 
zullen al jullie gaven voor de ‘vergeten mensen’ in de 
wijken Bilgaard en de Vrijheidswijk zijn. Bedankt, 
namens jullie diaconie. 
 
Gebed voor de vervolgde kerk in India 
Ook in dit land grijpt het coronavirus om zich heen. 
Vooral arme gezinnen zijn het slachtoffer. Voor Indiase 
christenen pakt de coronacrisis extra zwaar uit: niet 
zelden worden zij uitgesloten van hulpverlening 
vanwege hun geloof. Vaak zitten ze al zonder werk of 
hebben geen geld. Bid dat zij kunnen volhouden en dat 
lokale partners van Open Doors hen kunnen bereiken.   
  
Om te luisteren 
For King & Country – Way maker 
Winnaar van de Dove Award voor het beste nummer 
van het jaar. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 22 november, 9.30 uur, Laatste zondag 
Kerkelijk Jaar. Voorganger is mevrouw Nelleke 
Berntsen. De tweede collecte is voor PKN / Pastoraat. 
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. 
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht 
hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, 
maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook 
voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan 
het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend 
woord, een hand op de schouder. 
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