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

 

Zondag 20 juni 2021. Bevestiging ambtsdragers 
 

Voorganger is ds. Gerhard Heeringa uit Dronten. Ouderling van dienst is Germen van IJs. 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!  
 

1e zondag van de zomer: Psalm 107 : 17-32 
‘Laat iedereen de Heer danken, want hij is trouw. 

Hij doet wonderen voor mensen. 
Laat iedereen hem eren, en voor hem zingen in de tempel.’ 

Psalm 107 : 31-32 (BGT) 
 

 

Liturgie 
Thema: Leef je talent 
Welkom en stil gebed  
Zingen :  Lied 520 (Opw) Wees mijn verlangen  
Bemoediging en groet 
Loflied : Lied 832 (Opw) Jezus overwinnaar  
Gebed 
Kinderlied : God is een kunstenaar 
Schriftlezing: Mattheüs 25: 13-30 (NBV) 
Zingen : Lied 213 (ELB) Ik wil jou van harte dienen 
Verkondiging 
Zingen : Lied 675: 1 en 2 (LB) Geest van hierboven 
Bevestiging van de aantredende ambtsdragers 
Vraag aan de gemeente (staande): 
‘Gemeente van Jezus Christus, nu deze broeders zijn 
bevestigd in het ambt van ouderling, diaken, belooft u 
hen te aanvaarden, te omringen met uw medeleven, te 
dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de 
dienst aan onze Heer?’ 
Antwoord gemeente: ‘Ja, van harte’ 
Zingen : Psalm 134 (Psalm Project) 
Collectemoment met PowerPoint 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
Slotlied : Lied 349 (Opw) Hij is verheerlijkt 
Zegen: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof 
geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw 
hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige 
Geest.’ Romeinen 15:13 
 

Algemene berichten 
 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de kerkdienst beschikbaar 
voor gesprek en/of gebed: Peter en Irene de Vries. Ook 
zijn zij nog tot 13.00 uur daarvoor 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, updates, 
bemoedigingen, etc. Omrop Fryslân zendt in juni een 
kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Sneek, aanvang 
10.00 uur. 
  
Collectemogelijkheden 
Uw bijdrage blijft hard nodig om het kerkelijk werk 
mogelijk te maken. Wanneer u in de dienst aanwezig 
bent, is er ruimte om uw gaven te geven. U kunt uw 
gaven ook 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 
 
Bevestiging ambtsdragers 
In deze dienst van zondag 20 juni worden bevestigd als 
ouderling Koos Berger en Bram Dekker en als diaken 
Hero de Jong. We wensen hun Gods zegen op hun 
ambtelijk werk binnen de gemeente.  
 

http://www.defontein058.nl/
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Aanstelling Sjouke van der Meulen als pastoraal 
werker 
Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag wordt 
zondag 4 juli in de bediening gesteld als pastoraal 
werker. Voorganger is ds. Eelco van der Veer uit 
Ferwert. Er zijn geen bezwaren ingediend bij de 
kerkenraad. Hij wordt per 1 juli 2021 in eerste instantie 
voor 1 jaar aangesteld als pastoraal werker PGL-breed 
met als standplaats De Fontein. 
 
Ambtsdragers 
Op deze zondag ben ik op afstand door onze vakantie 
betrokken bij deze eredienst van 20 juni, en in het 
bijzonder bij het bevestigen van drie nieuwe 
ambtsdragers in onze wijkgemeente.  
Het is een voorrecht Koos Berger, Bram Dekker en Hero 
de Jong welkom te mogen heten in ons midden als 
ouderlingen en diaken.  
De taken die zij in de kerkenraad en in de taakgroepen 
Vorming & Toerusting, Communicatie en Diaconie 
zullen oppakken zijn van groot belang voor onze 
gemeente.  
Hartelijk dank dat jullie deze taken op je wilt nemen, die 
rol en verantwoordelijkheden gaan jullie natuurlijk niet 
alleen doen! De kerkenraad en de taakgroepen gaan 
jullie daar in helpen. In het bijzonder wil ik de taakgroep 
Vorming & Toerusting bij de gemeenteleden onder de 
aandacht brengen. Daar kan meer ondersteuning door 
gemeenteleden bij nodig zijn.  
Het belangrijkste is echter dat jullie drieën de kracht 
van onze opgestane en levende Heer Jezus Christus 
zullen ontvangen door Zijn Heilige Geest. Heel veel 
succes, wijsheid en ook plezier toegewenst in jullie 
ambt! Met een hartelijke groet van  
Willem Dijkstra. 
 
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   
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 
 
Gebed voor vervolgde christenen in Tunesië 
Veel jonge vrouwen die christen zijn, worden door hun 
familie vervolgd.  
Amira is door haar familieleden in elkaar geslagen 
omdat ze contact heeft met andere christenen. Wilt u 
voor haar bidden? 
Asma is – onder druk – getrouwd met een moslim. Bid 
dat zij in contact kan blijven met haar christelijke 
vrienden. 
Sandra voedt haar 3 kinderen alleen op. Bid om 
bescherming voor dit gezin.   
 
Om te luisteren 
The church will sing – Worthy is your name 
Geïnspireerd door het ontzag en het wonder van 
Openbaring 5 : 12-13. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 27 juni, 09.30 uur, mevrouw Nelleke Berntsen, 
m.m.v. Impuls. De tweede collecte is voor het ZWO-
project Rwanda. 

 

mailto:weernaardekerkdefontein@gmail.com

