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

 

Zondag 25 april 2021 
 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet uit Bolsward m.m.v. muziekgroep Impuls. Ouderling van dienst is 
Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De 

tweede collecte is voor Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat. Wij wensen u een goede week toe! 
 

4e zondag van Pasen: Psalm 65 
‘U luistert als wij bidden, u luistert als we in uw tempel zijn. 

U straft ons niet, ook al doen we veel verkeerd.’ 
Psalm 65 : 3-4 (BGT) 

 

Liturgie 
“De zegen van de teleurstelling … ?!” 
 

Vóór de dienst: Lied 178 (ELB) Als ik maar weet 
(YouTube) 
en Lied 819 (Opw) Niemand anders (Impuls) 
Welkom en mededelingen 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
Luisteren: Psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is 
Hij (YouTube) 
Bemoediging en Groet   
Zingen: Lied 817 (Opw) Wij hebben u lief (Impuls) 
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging 
Leefregels  
Zingen: Lied 389 (Opw) Create in me a clean heart 
(Impuls) 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderlied: Deep, deep, deep  
Schriftlezing: Psalm 42 (NBV) 
Verkondiging 
Zingen: Lied 789 (Opw) Lopen op het water 
(Impuls) 
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van onze gaven met PowerPoint 
Slotlied: Lied 710 (Opw) Gebed om zegen (Impuls) 
Zegen 
 

Algemene berichten 
 

Website De Fontein  
Houdt u zo goed mogelijk de website 
www.defontein058.nl van onze gemeente in de 
gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, 
bemoedigingen, etc.  

Omrop Fryslân zendt in april een kerkdienst uit 
vanuit de Redbadkerk in Jorwert, aanvang 10.00 uur. 
  
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!  
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? 
Neem contact op met iemand van de kerkenraad. 
Algemeen mailadres: scriba@defontein058.nl. 
 
Weer bezoekers in de kerk! 
De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf zondag 2 
mei weer maximaal 30 bezoekers aanwezig kunnen 
zijn in de ochtenddienst. De Werkgroep Weer naar de 
Kerk zal het protocol in werking zetten en zal u daar 
verder over berichten. We zijn dankbaar dat we weer 
voorzichtig een start morgen maken. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 3 mei vergadert de wijkkerkenraad weer 
(online). Mocht u zaken hebben die besproken 
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moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de 
scriba. E: scriba@defontein058.nl 
Guus Yska, scriba 
 
Gastpredikant op zondag 2 mei 
Mijn naam is Naomi Lobenstein. Ik studeer aan de 
Theologische Universiteit in Kampen. Het is niet 
vanzelfsprekend dat ik aan deze universiteit studeer. 
Als jong meisje was ik al gefascineerd door het werk 
van een predikant.  Mensen vertellen over het 
wonderbare werk van Jezus Christus, dat wilde ik 
ook! Daarnaast vond ik het toen al heel bijzonder dat 
je als predikant bij zoveel fases in een leven 
betrokken mag zijn en heel dichtbij mag komen.  Je 
bent erbij wanneer er een nieuw leven wordt 
gegeven en je een kindje mag dopen, je bent erbij 
wanneer mensen bewust kiezen om Jezus te volgen 
en belijdenis doen, maar je kunt ook van betekenis 
zijn wanneer er huwelijksproblemen zijn of wanneer 
het aardse leven ten einde loopt. Alle leeftijden, 
achtergronden en opleidingsniveaus zijn in de kerk 
vertegenwoordigd en dat maakt wat mij betreft de 
kerk zo mooi! Daar onderdeel van mogen zijn, dat lijkt 
me heel dankbaar werk. 
Inmiddels stagegelopen in de Gereformeerde Kerk in 
Genemuiden en in Meppel en Ommen inval docent 
Godsdienst geweest. Momenteel zit ik nog volop in 
mijn studieperiode die ik over twee jaar hoop af te 
ronden. In Diever, mijn thuisgemeente, ben ik 
dirigente van het kinderkoor Joy. 

 
Gebed voor vervolgde christenen in Marokko 
De man van Habiba wilde scheiden, omdat zijn vrouw 
christen is. Habiba moet nu een eigen plek vinden om 
te wonen. Bid dat zij de voogdij over haar kinderen 
mag houden en dat ze rust vindt bij de Here God in 
deze roerige tijden. 
Bid voor allen die er alleen voor staan in de 
opvoeding van hun kinderen. Bid om wijsheid en de 
Heilige Geest zodat zij een goed voorbeeld zijn voor 
hun kinderen in hun relatie met de Here Jezus.   
 

Om te luisteren 
De Oden van Salomo – Hoor me! 
Het verhaal van de eerste Syrische christenen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 2 mei, 09.30 uur, proponent Naomi I. van 
Lobenstein uit Kampen. De tweede collecte is voor 
Protestantse Kerk - Jong Protestant (JOP): De kerk 
een thuis voor jongeren. Ook kinderen en jongeren 
hebben een plek in de kerk! Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en 
andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen 
maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig 
voelen.  
(NL 52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk 
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 2 
mei)

 


