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

 

Zondag 13 juni 2021  
 

Voorganger is Nelleke Berntsen. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Gjalt 
Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN / Missionair 

Werk. Wij wensen u een goede week toe!  
 

2e zondag na Trinitatis: Psalm 92 
‘Het is goed om u te danken, Heer, om te zingen over u, Allerhoogste. 

Het is goed om te spreken over uw liefde, om te vertellen over uw trouw, 
dag en nacht.’ 

Psalm 92 : 2-3 (BGT) 

Liturgie 
Welkom 
Intochtslied: Psalm 84: 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij 
Heer 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 84: 3 Welzalig die uit uw kracht leeft 
Gods leefregels en gebed om ontferming en de Heilige 
Geest 
Zingen: Gez. 434: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige 
Koning der ere 
Kinderlied: God is een kunstenaar  
Schriftlezing: Ezechiël 37: 12b t/m 14 (NBV) 
Zingen: Lied 57 helemaal (JdH) Er komen stromen van 
zegen 
Schriftlezing: Joh. 3: 1 t/m 13 (NBV) 
Zingen: Lied 675 helemaal (LB) Geest van hierboven  
Verkondiging  
Zingen: Lied 218 (ELB) Samen in de naam van Jezus 
Gebed en het Onze Vader  
Collectemoment 
Zingen: Lied 478: 1, 2 en 4 (JdH) Eén naam is onze hope  
Zegen  
Zingen: Lied 416: 1 t/m 4 (LB) Ga met God en Hij zal met 
je zijn 
 

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 juni een 
kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Sneek, 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 
 
Zondag 20 juni bevestiging van ambtsdragers 
Zondag 20 juni worden in het ambt bevestigd als 
ouderling: Koos Berger en Bram Dekker. Als diaken 
wordt bevestigd: Hero de Jong. Voorganger is ds. 
Gerhard Heeringa uit Dronten. 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 
juni 
- De kindernevendienst wordt na de zomervakantie 
weer opgestart. 
- Zondag 27 juni is de overstapdienst. Vijf kinderen gaan 
van de kindernevendienst naar de tieners. 
- De wijkkasactie wordt verplaatst naar de maand 
september. 
- Eerde de Vries blijft nog een jaar langer ouderling en 
voorzitter van de taakgroep Pastoraat. Dit wordt met 
dank aanvaard. 
- Taakgroep Pastoraat heeft een beleidsplan opgesteld 
voor de komende jaren. Dit zal verder worden 
besproken in de vergadering van september. 
- De kerkdiensten van de afgelopen weken zijn weer 
geëvalueerd. 

http://www.defontein058.nl/
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- De Diaconie meldt dat Hero de Jong bereid is 
gevonden om diaken te worden. Dit wordt met vreugde 
aanvaard. 
- Er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot het 
digitaal collecteren.  
- Indien er geen bezwaren zijn ingediend wordt Sjouke 
van der Meulen per 1 juli aangesteld als pastoraal 
werker voor 0,4 fte (14,4 uur per week). Waarschijnlijk 
is zondag 4 juli de dienst waarin Sjouke van der Meulen 
in de bediening wordt gesteld. Dit was tijdens 
vergadering nog niet definitief. De gemeente wordt 
hierover nog geïnformeerd. 
 
Weer naar de kerk 
U heeft vast gelezen of gehoord dat het aantal 
bezoekers aan onze kerkdiensten uitgebreid mag 
worden. Wij hebben ons hier als werkgroep de 
afgelopen week over gebogen. Omdat er op zondag ook 
best veel medewerkers van de diensten aanwezig zijn, 
hebben wij besloten om daarnaast maximaal 50 
bezoekers uit te nodigen. Besluiten omtrent het 
koffiedrinken en het elkaar ontmoeten na de dienst 
stellen we uit tot na de zomervakantie. 
De manier van aanmelden voor de diensten blijft gelijk. 
Per mail via weernaardekerkdefontein@gmail.com en 
per telefoon via 058- 2800052 (Durk en Aafke 
Boomsma).  
Let op, de dagen voor het telefonisch aanmelden zijn 
veranderd: dinsdag- en woensdagavond tussen 19.00 - 
20.00 uur.  
Mocht u toch verhinderd zijn, dan vragen we u om u af 
te melden vóór vrijdag 12.00 uur. Dan kunnen wij 
wellicht nog andere gemeenteleden uitnodigen. 
Neemt u zelf een mondkapje mee? 
Werkgroep Weer naar de kerk 
 
A4Y 
Op 18 juni hoopt de jeugd van A4Y en Youth Alpha 
samen met de leiding gezamenlijk dit bijzondere 
seizoen af te sluiten met een maaltijd en een gezellig 
samenzijn in De Fontein. 

 
20+ 
17 juni komen de 20-plussers vanaf 18 uur in De Fontein 
bij elkaar om een maaltijd te delen. Er zal teruggeblikt 
worden op dit eerste seizoen en vooruitgeblikt worden 
hoe we komend seizoen verder willen gaan. 
 
Gebed voor vervolgde christenen in Kameroen 
Verdrietig nieuws uit Kameroen: de 20-jarige Sadia is 
overleden aan kanker. Ze werd op haar zeventiende 
christen en in de jaren die volgden zette haar moeder 
haar vaak onder druk om terug te keren naar de islam. 
Maar Sadia bleef trouw aan de Here Jezus. Nu is ze bij 
Hem. Sadia’s geloof en vertrouwen waren een inspiratie 
voor alle Open Doors-veldwerkers die haar kenden. 
Tijdens een van hun laatste bezoeken aan haar vertelde 
ze: “Als ik in de Bijbel lees, vind ik troost. Eerst kende ik 
de Here God niet eens, nu is Hij mijn Vader. Zelfs als ik 
me afvraag waarom ik ziek ben, bemoedigt Hij me door 
mensen op mijn pad te brengen. Ik zie Zijn liefde echt.” 
 
Om te luisteren 
Phil Thompson – Jesus 
Er is één naam boven alle namen, die van Jezus. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 20 juni, 09.30 uur, ds. G. Heeringa uit Dronten. 
De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Noodhulp. 
Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland. 
Nog steeds verblijven duizenden vluchtelingen, 
waaronder veel kinderen, in Griekse 
vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit 
landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op 
zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. 
Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie 
ondersteunt organisaties die hen helpen met onderdak, 
voedsel, kleding en onderwijs.  
(NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. 'Vluchtelingen Lesbos') 
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