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

 

Zondag 18 april 2021 
 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Sjoerd 
Wijnsma. Diaken van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De 

tweede collecte is voor Missionair werk in de Protestantse Gemeente Leeuwarden.  
Wij wensen u een goede week toe! 

 

3e zondag van Pasen: Psalm 98 
‘Juich voor de Heer, want hij komt, hij komt als rechter van de aarde. 

Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken, zijn oordeel is rechtvaardig.’ 
Psalm 98 : 9 (BGT)

Liturgie 
Welkom, mededelingen en stil gebed  
Luisteren: Psalm 24: 1 De aarde en haar volheid zijn (orgel 
en declamatie) 
Votum en groet 
Luisteren: Psalm 24: 4 (orgel en declamatie) 
Gods geboden en Gebed om ontferming en de Heilige Geest 
Luisteren: Lied 146 c: 1 en 3 (LB) Alles wat adem heeft, love 
de Here 
Kinderlied Deep, deep, deep    
Schriftlezing: Micha 4: 1 t/m 5 (NBV) 
Luisteren: Psalm 75: 1 en 7 U alleen, U loven wij (orgel en 
declamatie) 
Schriftlezing: Johannes 21: 15 t/m 24 (NBV) 
Luisteren: Lied 429: 1, 2 en 3 (LvdK) Wie maar de goede God 
laat zorgen   
Verkondiging 
Orgelspel  
Luisteren: Lied 913: 1, 2 en 4 (LB) Wat de toekomst brengen 
moge 
Gebed en het Onze Vader  
Collectemoment 
Luisteren: Lied 256: 1 en 4 (JdH) Tel uw zegeningen 
Zegen 
Luisteren: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (LB) Ga met God en Hij zal 
met je zijn  
Orgelspel  
 

Algemene berichten 
 

Website De Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in 
de gaten, voor belangrijke mededelingen, bemoedigingen, 
etc. www.defontein058.nl. Omrop Fryslân zendt in april een 
kerkdienst uit vanuit de Redbadkerk in Jorwert, aanvang 
10.00 uur. 

 
Gebedsteam 
Na afloop van de online-kerkdienst zijn vandaag 
tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor gesprek en/of 
gebed: Dieuwke Jonker en Pytsje Dijkstra. Van harte 
aanbevolen! 
  

Collectemogelijkheden 
Door de online kerkdiensten kunnen momenteel geen 
fysieke collectes plaats vinden. Uw bijdrage blijft echter 
hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk te maken.  
U kunt uw gaven overmaken naar rekeningnummer 
NL84 RABO 0373 7242 17 van de 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 en ook in 'Geandewei'. Van harte aanbevolen!  
 

Samenvatting collectes januari en februari 
PKN: ondersteuning gemeenten (17 jan.) € 21,50;  
KiA: ZWO (10 jan.) € 29,50;  
PKN: JOP Jeugdwerk (31 jan) € 30;  
PKN: Missionair werk (24 jan.) € 59;  
Diaconie en Kerk (jan.) € 649,50;  
PKN: Missionair werk (28 feb.) € 64,50;  
KiA: Noodhulp (14 feb.) € 68,50;  
KiA: Werelddiaconaat (7 feb.) € 89,35;  
KiA: Werelddiaconaat (21 feb.) € 114;  
Diaconie en Kerk (feb.) € 667,20.  
Totaal € 1793,05. Taakgroep Diaconie 
 

Startweekend 2021 
In het weekend van 11 en 12 september wordt het 
startweekend gehouden. Thema: ‘Van U is de 
toekomst’. Op dit moment is er nog niemand voor de 
organisatie. Heb je belangstelling en goede ideeën? 

http://www.defontein058.nl/
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Neem contact op met iemand van de kerkenraad. 
Algemeen mailadres: scriba@defontein058.nl. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 3 mei vergadert de wijkkerkenraad weer 
(online). Mocht u zaken hebben die besproken moeten 
worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.  
E: scriba@defontein058.nl 
Guus Yska, scriba 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 
april: 
- Penningmeester Froukje Striesenou zal na afronding 
van de jaarrekening worden opgevolgd door Sjoerd 
Dijkstra. 
- Vanwege de predikantsvacature en de afwezigheid 
van ds. Hans Kemperman is er onvoldoende pastorale 
zorg. Wanneer er concrete signalen zijn dient er contact 
opgenomen te worden met de Taakgroep Pastoraat. 
- De Diaconie meldt dat er meerdere protocollen 
klaarliggen voor het vieren van het Heilig Avondmaal en 
meldt dat Nanne Hoeksma de nieuwe voorzitter is van 
de wijkdiaconie. 
- Het contract van jongerenwerker Rachèl van Dijkhorst 
wordt verlengd tot 1 oktober 2022. Het afgelopen half 
jaar is als positief ervaren.  
- Consulent ds. Dirk Lof zit in de Werkgroep Nieuwe 
Predikant en wil zich inzetten in de Taakgroep 
Pastoraat. 
- Werkgroep Nieuwe Predikant doet verslag van de 
eerste inventarisatie. De belangrijkste taak voor de 
tijdelijke invulling van de 0,25 fte (10 uur per week) ligt 
op het pastorale vlak. Verder is het voor de binding van 
de gemeente van belang om regelmatig een vast gezicht 
te zien.  
- Er worden namen genoemd van gemeenteleden die 
eventueel gevraagd kunnen worden voor een bepaald 
ambt. 
- Woensdag 21 april is er een extra vergadering om het 
Beleidsplan te evalueren. 
- Het startweekend is op 11 en 12 september. Er volgt 
een oproep in Geandewei en Zondagsbrief voor 
vrijwilligers om dit weekend voor te bereiden. 
- Er wordt gevraagd of er veel gebruik wordt gemaakt 
van het Gebedsteam. Dat is niet het geval. 
- Vanuit de Taakgroep Jeugd & Jongeren is gevraagd of 
de jeugdgroepen weer fysiek bij elkaar mogen komen in 
de kerk. De kerkenraad vindt de verbinding onder de 
jeugd belangrijk en besluit dit goed te keuren conform 
het PKN-protocol. 
 
Gebed voor vervolgde christenen in Nigeria 
“Er zijn zoveel aanslagen geweest, dat ik de tel kwijt 
ben.” Dat zei Hamadou, hij is ouderling in een kerk in 
Nigeria. In 2015 kwam hun 5-jarig zoontje om het leven 
door Boko Haram. Bid dat Hamadou en zijn vrouw het 

verlies van hun zoontje een plek kunnen geven in hun 
leven. En dat ze hun geloof blijven behouden. 
Bid ook voor Sarata (55), zij verloor haar man en 16-
jarige dochter door Boko Haram. Ze vluchtte naar 
Kameroen en wil daar een nieuwe toekomst voor haar 
gezin opbouwen, zonder angst. 
 
Om te luisteren 
Aaron Cole ft. Tauren Wells en TobyMac – Like You 
Willen wij meer en meer op God gaan lijken? 
 

Kerkdiensten 
Zondag 25 april, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet uit 
Bolsward. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 
Binnenlands Diaconaat. Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die 
naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben 
vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 
Nederland is meestal ook onzeker. Stichting De 
Vrolijkheid organiseert creatieve activiteiten voor 
kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.  
(NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. De 
Vrolijkheid) 
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