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

Zondag 16 mei 2021 

Voorganger is de heer Wilfred Fijnvandraat. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is 
Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het ZWO-

project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe!  
 

7e zondag van Pasen: Psalm 68 : 1-14 
‘Zing voor God, zing een lied voor hem. Juich als hij komt op zijn wagen van wolken, 

maak je klaar voor zijn komst. Heer is zijn naam!’ 
Psalm 68 : 5 (BGT) 

 

Liturgie 
Voor de dienst: Lied 413: 1, 3 en 2 (LB) Grote God wij 
loven u 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Luisteren: Lied 119: 1 en 2 (ELB) Liefde was het, 
onuitputtelijk 
Bemoediging en groet  
Luisteren: Psalm 56: 5 en 6 (oude berijming) Ik roem in 
God 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied De liefde (Marcel en Lydia Zimmer) 
Schriftlezing: Johannes 10: 1:10 (NBV) 
Luisteren: Lied 356: 1, 2 en 3 (ELB) Van U wil ik zingen 
Verkondiging: Geloof ik het nog? 
Luisteren: Lied 302: 1, 2, 3 en 4  (ELB) Heer ik kom tot U 
Gebed 
Collectemoment 
Luisteren: Slotlied 312 (ELB) Jezus vol liefde, U wilt ons 
leiden 
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 mei een 
kerkdienst uit vanuit de Grote of Sint Martinuskerk in 
Dokkum, aanvang 10.00 uur. 
 
Gebedsteam 
Na afloop van de dienst zijn vandaag aanwezig en/of 
telefonisch bereikbaar voor gesprek en/of gebed: 
Saakje van IJs en Menno van der Wal. Ook zijn zij 
vandaag nog tot 12.30 uur hiervoor bereikbaar 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! 
Taakgroep Diaconie 
 
Wandelpastoraat 
De lente is aangebroken, de temperatuur stijgt en de 
natuur is prachtig! Graag wil ik wandelpastoraat 
aanbieden aan gemeenteleden die nog niet door mij 
bezocht zijn en behoefte hebben aan een luisterend oor 
tijdens een wandeling. Heeft u interesse wil u dan 
mailen naar: kerkelijkwerker@defontein058.nl. Dan 
kijken we of we op korte termijn wat kunnen afspreken. 
Pastor Irene de Vries 
 
Bijbelverkenning 
Dinsdag 18 mei hopen we na lange tijd weer bij elkaar 
te komen voor de Bijbelverkenning. We ontmoeten 
elkaar van 10.00 tot 11.30 uur in De Fontein. 
Deelnemers wordt verzocht tevoren 1 Petrus 1 door te 
lezen. In september vorig jaar hebben we van dit 
hoofdstuk het eerste gedeelte besproken en dinsdag 
hopen we vanaf vers 13 en verder te 
behandelen. Opgave is gewenst 
via kerkelijkwerker@defontein058.nl  
Pastor Irene de Vries 
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Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 3 
mei 
- Besloten wordt het startweekend met 1 week naar 
voren te halen. Het wordt 4 en 5 september. De 
organisatie van vorig zal het dit jaar weer organiseren. 
- Koos Berger en Bram Dekker worden zondag 20 juni 
bevestigd als ouderling. De officiële afkondiging en de 
mogelijkheid tot het indienen van bezwaar volgt nog. 
- In de werkgroep ‘Weer naar de Kerk’ zitten op dit 
moment te weinig mensen. De werkgroep kan niet alles 
doen wat nodig is voor het organiseren van 
kerkdiensten volgens de coronaregels. Een oproep in de 
Zondagsbrief en Geandewei wordt geplaatst. 
- Werkgroep Nieuwe Predikant stelt de kerkenraad een 
kandidaat voor om de 0,4 fte (14,4 uur) in te vullen als 
pastoraal werker. Deze pastoraal werker zal met name 
pastorale taken verrichten in de vacante wijk van ds. 
Alfons van Vliet. De kerkenraad zal de AK en de CvK 
hierover inlichten en vragen om toestemming tot een 
aanstelling. De werkgroep stelt voor de pastoraal 
werker in eerste instantie aan te stellen voor 1 jaar. 
- Ouderling /studentenpastor Dirk Sierd de Vries wil 
ondersteuning bieden op het gebied van pastoraat en 
binnen het jongerenwerk. 
- Tot slot wordt kort stil gestaan bij De Fontein nu en in 
de toekomst.  
Er zal gemeente-breed nagedacht moeten worden hoe 
we De Fontein nu zien en in de toekomst. Dit zal mede 
afhangen wat er binnen de PGL mogelijk is.  
 
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 
 
Gebed voor de vervolgde kerk in Iran 
Toen voorganger Yousef gearresteerd werd, namen 
Hossein en Khalil zijn plek in. Maar ook zij werden 
gearresteerd in februari 2019, een maand later op 
borgtocht vrijgelaten en hoorden in oktober dat ze 5 
jaar naar de Evin-gevangenis moesten. Hoger beroep 
werd afgewezen en sinds juni 2020 zitten zij gevangen. 
Bid voor hen en vele andere Iraanse christenen die in de 
gevangenis zitten. Vraag de Here God hun kracht te 
geven om vol te houden. 
De autoriteiten willen al jaren een strengere 
godsdienstwet invoeren. Het concept is goedgekeurd 
door moslim-geestelijken, maar de regering heeft nog 
niet met het wetsvoorstel ingestemd. Bid dat christenen 
in Iran de groeiende druk kunnen weerstaan. 
 
Om te luisteren 
Sera Noa – Wait 
Het vinden van de liefde voor je leven. 

 

Kerkdiensten 
Pinksterzondag 23 mei, 9.30 uur, ds. M. Koppe uit 
Dokkum. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 
Zending. Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in 
Egypte. Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk 
jaar een Bijbelcompetitie voor kinderen uit. Elk jaar is er 
een ander Bijbelboek aan de beurt waar kinderen en 
ouders dan over nadenken. Afsluitend voeren de 
kinderen een voorstelling op waarin ze het verhaal 
naspelen. Dit is een groot succes in de Egyptische 
kerken en het stimuleert jong en oud om in de Bijbel te 
lezen. (NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, 
o.v.v. het projectnummer 'Z 009195') 


