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

 

Zondag 9 mei 2021 
 

Voorganger is ds. Herman Carlier uit Leeuwarden. Ouderling van dienst is Romana Bremer. Diaken 
van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor 

Kerk in Actie / Noodhulp. Wij wensen u een goede week toe!  
 

6e zondag van Pasen: Psalm 33 : 12-22 
‘Vol hoop wachten wij op de Heer. 

Hij helpt ons, hij beschermt ons. 
Hij maakt ons gelukkig, bij hem zijn wij veilig.’ 

Psalm 33 : 20-21 (BGT) 
 

Liturgie 
Luisteren voor de dienst: Lied 277 (Opw) Machtig 
God, sterke Rots 
Welkom en mededelingen  
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Luisteren: Lied 542 (Opw) God van trouw 
Gebed van verootmoediging en genade 
verkondiging 
Leefregels 
Luisteren: Psalm 139: 1, 2 en 3 Heer, die mij ziet 
zoals ik ben 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: De liefde (Marcel en Lydia Zimmer) 
Schriftlezingen: Ezechiël 34: 11-15 en Johannes 21: 
1-14 (NBV) 
Verkondiging:  thema: Geloof door verwondering 
Luisteren: Lied 512: 1, 2, 5, 6 en 7 (LB) O, Jezus, hoe 
vertrouwd en goed 
Gebed 
Collectemoment met PowerPoint 
Luisteren: Slotlied 416: 1, 2 en 4 (LB) Ga met God 
en Hij zal met je zijn 
Zegen 
Na de zegen luisteren: Lied 708: 1 en 6 (LB) 
Wilhelmus van Nassouwe 
 

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 mei een 
kerkdienst uit vanuit de Grote- of Sint Martinuskerk in 
Dokkum, aanvang 10.00 uur. 
  
Collectemogelijkheden 
Door de online kerkdiensten met een beperkt aantal 
bezoekers kunnen minder 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 
 
Bijbelverkenning 
Nu er versoepelingen zijn, wil ik graag weer starten met 
de Bijbelverkenning op de dinsdagmorgen. Op 18 mei 
hopen we elkaar weer te treffen van 10.00 - 11.30 uur. 
De helft van de kerkzaal is gereserveerd zodat we goed 
op afstand van elkaar kunnen zitten. Opgave is gewenst 
via mail: kerkelijkwerker@defontein058.nl. 
Pastor Irene de Vries 
 
Startweekend 
De kerkenraad heeft besloten het startweekend 1 week 
naar voren te schuiven. Het wordt 4 en 5 september.  
De organisatie van vorig jaar heeft zich inmiddels 
gemeld. Zij willen het startweekend dit jaar ook weer 
organiseren. Vorig jaar is er nauwelijks iets doorgegaan. 
Uiteraard zijn we blij dat er weer gemeenteleden zijn 
die iets willen betekenen voor de gemeente. 

http://www.defontein058.nl/
mailto:kerkelijkwerker@defontein058.nl


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

 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 juni 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 
 
Gastpredikant de heer Wilfred Fijnvandraad (16 mei) 
Op zondag 6 september 2020 was het de eerste keer 
dat Wilfred Fijnvandraad in onze gemeente is 
voorgegaan. Ik heb toen in een kort schrijven hem even 
aan u voorgesteld, zoals ik steeds doe als er een 
gastpredikant voor de eerste keer komt preken in De 
Fontein. Inmiddels is er in het leven van Wilfred 
Fijnvandraad een grote verandering gekomen; hij is per 
1 februari 2021 directeur geworden bij Stichting Agapè. 
Een grote geloofstap. Stichting Agapè wil alle mensen in 
Nederland in aanraking brengen met Gods 
onvoorwaardelijke liefde, en nog veel meer. Wilt u 
meer weten over de Stichting Agapè, zie op 
www.agape.nl 
Germen L. van IJs 
 

Gebed voor de vervolgde kerk in Maleisië 
Als de bekering van een geheime gelovige in Maleisië 
wordt ontdekt, wacht hem vervolging en zware druk 
vanuit zijn omgeving. Bid dat tradities en cultuur geen 
hindering zijn voor het geloof van deze christenen. Bid 
dat ze dichter naar de Here God toegroeien. 
Een gemeente in een klein dorp worstelt om op eigen 
benen te staan. Daarom onderzoeken lokale partners 
van Open Doors of ze er een samenwerking mee 
kunnen starten. Bid dat die samenwerking mogelijk 
wordt, zodat de gemeente in staat zal zijn andere 
gelovigen geestelijk en economische steun te bieden en 
tot zegen mag zijn voor de omgeving. 
 
Om te luisteren 
Danny Gokey ft. Koryn Hawthorne – We all need Jesus 
Een fijn lied voor een moment van bezinning, 
zelfreflectie en aanbidding. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 16 mei, 09.30 uur, de heer Wilfred Fijnvandraad 
uit Leeuwarden. De tweede collecte is voor het ZWO-
project Rwanda. 

 

http://www.agape.nl/

