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

Zondag 6 juni 2021. Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet uit Bolsward m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Sjoerd Wijnsma. Alle 
diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / 

Werelddiaconaat. De Avondmaalscollecte is voor het Hospice Leeuwarden. Wij wensen u een goede week 
toe! 

 

1e zondag na Trinitatis: Psalm 130 
‘Heer, als u steeds op onze zonden let, dan zijn wij altijd schuldig. 

Maar u vergeeft ons, en daarom eren wij u!’ 
Psalm 130 : 3-4 (BGT) 

 

Liturgie 
Lied vóór de dienst: Opwekking 669 Adonai 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Psalm 103: 5 en 7 Zoals een vader liefdevol 
zijn armen 
Stil gebed, bemoediging en groet  
Zingen: Gezang 14: 1 en 5 De Heer is mijn Herder 
Gebed 
Zingen: Opwekking 754 Kom, o Heilige Geest (Impuls) 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderlied:  God is een kunstenaar  
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14 (NBV) 
Verkondiging   
Zingen: Opwekking 766 De wind steekt op (Impuls) 
Inzameling van de gaven (toelichting op doel- en 
Avondmaalscollectes door diaken) 
Dankgebed en voorbeden  
Viering van de Maaltijd van de Heer 
Zingen: Opwekking 737 Aan uw tafel (Impuls)   
Formulier: “avondmaal vieren”   
Gemeenschap van brood en wijn 
Zingen na de maaltijd: Opwekking 796 De leeuw en het lam 
(Impuls) 
Slotlied: Opwekking 832 Jezus Overwinnaar (Impuls) 
Zegen 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de kerkdienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke Wolters. Tot 12.30 
uur zijn zij ook nog telefonisch bereikbaar. Van harte 
aanbevolen! 
 

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

mededelingen. Omrop Fryslân zendt in juni de kerkdienst uit 
vanuit de Martinikerk in Sneek, aanvang 10.00 uur. 
  
Berichten van de kerkenraad: 
Pastoraal werker 
De wijkkerkenraad De Fontein heeft van het College van 
Kerkrentmeesters toestemming gekregen om voor 0,4 fte (14,4 
uur) een pastoraal werker aan te stellen. Werkgroep Nieuwe 
Predikant heeft in de kerkenraadsvergadering van 3 mei 
voorgesteld om Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag als 
pastoraal werker aan te stellen. De kerkenraad heeft hiermee 
unaniem ingestemd. Indien er gegronde bezwaren zijn kunt u 
dit schriftelijk en met redenen omkleed indienen bij de scriba 
vóór zondag 13 juni 2021. Sjouke van der Meulen krijgt in 
eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar. Dit kan eventueel 2 
keer verlengd worden. De procedure wordt gestart om hem 
aan te stellen wanneer er geen bezwaren zijn binnengekomen.  
De exacte datum wordt nog bepaald in de afrondende 
gesprekken. Hij zal aangesteld worden als pastoraal werker 
PGL-breed met als standplaats De Fontein.  
Dat betekent dat hij voornamelijk pastorale bezoeken aflegt in 
de vacante wijk van ds. Alfons van Vliet. Indien nodig kan hij 
incidenteel ingezet worden binnen de Protestantse Gemeente 
Leeuwarden. De kerkenraad is blij en dankbaar dat we de 
vacature die is ontstaan op deze manier mogen invullen.  
 

Bevestiging van nieuwe ambtsdragers 
Het verheugt de kerkenraad u te kunnen meedelen dat Koos 
Berger en Bram Dekker zondag 20 juni worden bevestigd als 
ouderling. En op de valreep is ook Hero de Jong bereid 
gevonden om diaken te worden. Indien er gegronde bezwaren 
zijn, kunt u dit schriftelijk en met redenen omkleed vóór 
zondag 13 juni kenbaar maken bij de scriba. 
 

Meer bezoekers in de kerk! 
De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf zondag 13 juni 
maximaal 60 bezoekers aanwezig kunnen zijn in de 
ochtenddienst. Vanwege de versoepelingen is het ook  
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mogelijk om elkaar weer buiten te ontmoeten. Dit is 
gemaximeerd tot 40 mensen. De Werkgroep Weer naar 
de Kerk zal het een en ander gaan uitwerken en zal u daar 
verder over berichten. We zijn dankbaar dat we weer 
met meer mensen mogen samenkomen en mogelijk 
elkaar in beperkte mate en inachtneming van de regels 
ook buiten mogen ontmoeten. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 juni vergadert de wijkkerkenraad. Dit is de 
laatste vergadering voor de zomer. Mocht u zaken 
hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit 
doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl 
Guus Yska, scriba 
 

Collectemogelijkheden 
Uw bijdrage blijft 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. Taakgroep Diaconie 
 

Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 6 juni willen we weer samen het 
Heilig Avondmaal vieren. Helaas is dit – gezien 
de kans op coronabesmetting – nog niet mogelijk 
met een 'volle' kerk. Naast de voorganger, 
dienstdoende ambtsdragers en medewerkers is 

er op dit moment slechts plaats voor maximaal 30 
gemeenteleden die deze dienst mogen bijwonen. Het 
Avondmaal zal ditmaal zittend aan tafels worden gehouden. 
De dienst kunt u ook online volgen als u niet bent 
ingeroosterd. Om de band met u thuis tot uitdrukking te 
brengen zal een 'kaars van verbondenheid' worden 
ontstoken. U en uw gezinsleden mogen natuurlijk thuis het 
Heilig Avondmaal via livestream of de radio actief 
meevieren. Graag zelfs!  
Zet dan een klein stukje brood, een glaasje wijn of druivensap 
klaar en wees met ons verbonden door thuis ook een kaarsje 
te ontsteken en vier het Avondmaal van harte met ons mee! 
Stem zondagmorgen 6 juni via livestream af op de dienst; 
aanvang om 09.30 uur.  
Meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl ,  
via de radio: kerkomroep.nl. U bent genodigd! 
 

Bijbelverkenning 
De Bijbelverkenning is weer gestart. Wat fijn elkaar weer in 
De Fontein te ontmoeten en de Bijbel met elkaar te 
verkennen aan de hand van een Bijbeltekst. We hopen a.s. 
dinsdag 8 juni van 10 - 11.30 uur weer bij elkaar te komen in 
zaal 3. Heeft u interesse om mee te doen en nog niet eerder 
deelgenomen, geef dat nog even door, door te bellen of te 
mailen via kerkelijkwerker@defontein058.nl. Het idee is een 
gedeelte uit de Bijbel met elkaar te bespreken, na dit vooraf 
thuis gelezen te hebben. Dinsdag 8 juni lezen we uit 1 Petrus 
2.  
Pastor Irene de Vries 
 

 

Noodoproep! 
In maart 2020 stond er een rommelmarkt gepland; opbrengst 
bestemd voor World Servants. Helaas is door Covid deze 
markt niet doorgegaan. Wel zijn voor deze markt al 
behoorlijk wat spullen ingebracht en geruime tijd opgeslagen. 
Nu zijn we genoodzaakt de spullen te verplaatsen naar een 
andere locatie. Wij zijn op zoek naar een locatie waar we 
tijdelijk spullen in dozen kunnen opslaan. Nu de maatregelen 
wat versoepelen willen we graag weer een rommelmarkt 
organiseren! Heeft u, of kent u iemand die ruimte (schuur, 
garage(box), loods o.d.) heeft waar de spullen (of een deel) 
kan staan, laat het ons weten. Als er geen andere locatie 
wordt gevonden zijn wij helaas genoodzaakt alles naar de 
KRINGLOOP te brengen.!! Voor info kunt u contact opnemen 
met G. Koezema of met Erwin Koezema  
 

Gebed voor de vervolgde kerk in Noord-Korea 
Dank de Here God dat de radio-uitzendingen voor Noord-
Koreaanse gelovigen gewoon doorgaan. Preken, 
getuigenissen en christelijke liederen worden uitgezonden en 
bereiken zo christenen in Noord-Korea, die in het diepste 
geheim naar de radio luisteren. Dit is echter niet zonder 
risico’s! Bid dat christenen die luisteren naar de radio er veel 
van leren en ongezien blijven. Bid ook dat het ontvangst goed 
is, zodat veel mensen worden opgebouwd in hun geloof én 
dat mensen die nieuwsgierig zijn tot geloof komen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 13 juni, 09.30 uur, mevrouw Nelleke Berntsen. De 
tweede collecte is voor Protestantse Kerk – Missionair 
Werk. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun 
zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Zo 
zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 
‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten 
organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie.  

http://kerkdienstgemist.nl/
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