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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Zondag 23 mei 2021. Eerste Pinksterdag   

Voorganger is ds. Marius Koppe uit Dokkum. Ouderling van dienst is Jan Meijering. Diaken van dienst 
is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in 

Actie / Zending. Wij wensen u een goede week toe!  
 

Pinksteren: Psalm 104 : 25-35 
‘Ik zal zingen voor de Heer, zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. 

Laat mijn lied hem vreugde geven, want hij maakt me gelukkig.’ 
Psalm 104 : 33-35 (BGT) 

 

Liturgie 
Luisteren voor de dienst: Lied 680: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) 
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Luisteren: Gezang 487: 1 en 3 De Heer heeft mij gezien 
en onverwacht 
Bemoediging en groet 
Luisteren: Lied 57: 1, 2 en 3 (JdH) Er komen stromen van 
zegen 
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging 
Leefregels 
Luisteren: Lied 836: 1, 2 en 3 (JdH) Op die heuvel 
daarginds 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied De liefde 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13 (NBG) 
Luisteren: Lied 116 (Zingende gezegend) Heden gaat 
heel de hemel open of 
Luisteren: Lied De wind steekt op (Sela) of 
Luisteren: Lied 754 (Opw) Kom, o Heilige Geest 
Verkondiging  
Luisteren: Lied 675: 1 en 2 (LB) Geest van hierboven 
Dankzegging en voorbeden 
Collectemoment met PowerPoint 
Luisteren: Lied 122: 1 en 3 (ELB) Daar juicht een toon, 
daar klinkt een stem 
Zegen 
 
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; deze zondag vanuit de Bonifatiuskapel 
in Dokkum, aanvang 10.00 uur. 
 
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  
 
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 
 
Weer naar de kerk 
Gelukkig mogen er weer diensten gehouden worden 
met dertig mensen in de kerkzaal. Gemeenteleden met 
e-mail kunnen zich hiervoor opgeven via 
weernaardekerkdefontein@gmail.com, graag met de 
gewenste data. Als u wordt ingeroosterd, krijgt u via e-
mail een bevestiging. Er is maar beperkt ruimte, dus 
aanmelden is geen garantie voor een plaats!  
Hebt u geen internet dan kunt u bellen met Durk en 
Aafke Boomsma, op woensdag- en donderdagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur. 

http://www.defontein058.nl/
mailto:weernaardekerkdefontein@gmail.com
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Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, geef dit 
dan alstublieft door voor donderdag 12 uur. Wij kunnen 
dan misschien nog andere mensen in de gelegenheid 
stellen de dienst bij te wonen. Ook afmelden gaat via 
weernaardekerkdefontein@gmail.com. Neemt u zelf 
een mondkapje mee? 
Werkgroep 'Weer naar de kerk'  
 
Vraag van nabestaanden van Hessel Sevenster 
Beste mensen, Hessel was de laatste jaren intensief 
bezig met het afronden van zijn boek. Met vele mensen 
heeft hij hierover gesproken. Het is ons echter niet 
duidelijk welke mensen graag een boek zouden willen 
hebben. Dus bij deze het verzoek om een mail te sturen, 
met daarin: Naam, adres en telefoonnummer naar 
Dan kunnen wij u het boek toesturen zodra het gedrukt 
is. Wij zijn genoodzaakt u hiervoor de verzendkosten in 
rekening te brengen ( ca. 8 euro ). Reageren vóór 1 juni. 
 
Afbeelding Pinksterfeest 
Tet Tromp heeft vanuit haar gevoel over Pinksteren een 
afbeelding gemaakt op een glazen plaat in een 
zilverkleurige lijst, hierin bijgestaan door Janny 
Hiemstra. De afbeelding staat tijdens Pinksteren in de 
kerk op het liturgisch centrum. De duif in de afbeelding 
is het symbool van vrede en de Heilig Geest. De 
opgeheven handen “Alle volken groot en klein”. Dat 
iedereen aangeraakt mag worden door het vuur van de 
Heilige Geest. De rode kleur symboliseert “Het Vuur”. 
 
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 
 
Gebed voor vervolgde christenen in Marokko 
De gelovige Hajer is ziek. Gemeenteleden om haar heen 
proberen te helpen, maar het is lastig om iets in gang te 
zetten. Bid om genezing. Amal wil niets liever dan 
andere christenen ontmoeten. Ze is de enige christen in 
haar dorp. Wilt u bidden dat Amal andere gelovigen 
mag vinden? 
Muhammad is kostwinner van zijn gezin, maar zijn 
werkgever heeft hem ontslagen, een lastige situatie. Bid 
om kracht en nieuw werk. 
 
Om te luisteren 
Lion & Bear – Warrior King 
Een harmonieus lied over God die voor ons strijdt. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 30 mei, 09.30 uur, ds. Dirk Lof. De tweede 
collecte is voor Protestantse Kerk - Jong Protestant 
(JOP). 
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie!  
Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong 
Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met 
een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de 
slag. Het programma maakt jongeren bewust van het 
belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma 
gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en 
diaconaat structureel kunnen verbinden. 
(NL 52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk 
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 30 mei) 
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