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

 

Zondag 4 juli 2021 
In de bediening stellen van pastoraal werker Sjouke van der Meulen 

 

Voorganger is ds. Eelco van der Veer uit Ferwert. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst 
is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in 

Actie / Binnenlands Diaconaat. Wij wensen u een goede week toe!  
 

3e zondag van de zomer: Psalm 123 
‘Ik kijk omhoog naar u, naar u, Heer in de hemel. 

Laat ons uw liefde zien, Heer, wees goed voor ons.’ 
Psalm 123 : 1 en 3a (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 215: 1, 2, 6 en 7 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 
Bemoediging en groet 
Aanvangswoord 
Zingen: Lied 836: 1 en 4 
Tien Woorden 
Zingen: Lied 836: 5 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment met filmpje: Op reis (Marcel en Lydia) 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 12-27 
Zingen: Lied 970: 1, 3 en 5 
Verkondiging 
Zingen: Lied 672: 1, 3 en 6 
 

In de bediening stellen van kerkelijk werker Sjouke van 
der Meulen door 
Ds. Dirk Lof, uitlopend op de aanvaarding: 
   Gemeente, dit is uw nieuwe kerkelijk werker 
   Wilt u hem in uw midden ontvangen 
   En hem hooghouden in zijn bediening? 
   Antw.: Ja, dat willen wij van harte! 
 

Zingen: Lied 415: 1 
 

   Zegen hem, Algoede, 
   neem hem in uw hoede 
   en verhef uw aangezicht 
   over hem en geef hem licht. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Collecte bij de uitgang 
Zingen: Lied 146C: 1, 3 en 7 
Zegen 
 

 

 
 

Algemene berichten 
 

Kerkdienst op TV 
Omrop Fryslân zendt in juli een kerkdienst uit vanuit Het 
Anker in Oosterwolde, aanvang 10.00 uur. 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de kerkdienst aanwezig voor 
gesprek en/of gebed: Menno van der Wal en/of Dieuwke 
Jonker. Ook zijn zij daarna nog tot 12.30 uur telefonisch 
bereikbaar. Van harte aanbevolen! 
 
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 
 

Bereikbaarheid De Fontein tijdens de zomerperiode 
Tijdens de zomerperiode is de kerkenraad minder goed 
bereikbaar. Wanneer u geen contact kunt krijgen met 
kerkelijk werker, pastoraal werker, voorzitter of scriba dan 
zijn ouderling Reinouw Jellema en consulent ds. Dirk Lof het 
aanspreekpunt.  
 

Meer bezoekers in de kerk! 
De PKN heeft een advies uitgebracht naar aanleiding van de 
versoepelingen van de Rijksoverheid. De routekaart is 
leidend. Friesland bevindt zich op dit moment op niveau 2 
‘zorgelijk’. De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf 
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zondag 4 juli maximaal 100 mensen aanwezig kunnen zijn in 
de ochtenddienst. Dit is inclusief medewerkers. Vanwege de 
versoepelingen is het ook mogelijk om elkaar met meer 
mensen buiten te ontmoeten. Dit is gemaximeerd op 80. 
Het binnen kunnen ontmoeten vindt de kerkenraad nu nog 
te risicovol. Ook kan er weer gezongen worden. In verband 
met de ventilering kan dit alleen nog op praatniveau. Dus 
niet te uitbundig. Het ventileren blijft een punt van 
aandacht. De Werkgroep Weer naar de Kerk werkt het een 
en ander uit en zal u daar verder over berichten. We zijn 
dankbaar dat we weer met meer mensen mogen 
samenkomen met inachtneming van de regels en ook 
buiten mogen ontmoeten. 
Guus Yska, scriba 
 

Weer naar de kerk 
Zoals u weet, mogen er op zondag weer meer mensen naar 
de kerk. Inclusief medewerkers is het maximum op 100 
mensen gesteld. De manier van aanmelden verloopt nog 
altijd via de mail of via de telefoon. Dus, wilt u naar de kerk, 
laat het ons dan weten! 
Mailadres: weernaardekerkdefontein@gmail.com. 
Mogelijk dat we het na de zomervakantie anders gaan 
doen, dus blijf vooral de zondagsbrief en andere 
berichtgeving in de gaten houden. Een hartelijke groet,   
Werkgroep Weer naar de kerk 
 

Vakantiebijbelgids 
In de hal bij de collectebussen ligt een stapeltje 
vakantiebijbelgidsen van Ark Mission. Belangstellenden 
mogen hiervan een exemplaar meenemen. 
 
Magazine van De Fontein 
De eerste warme dagen zitten er alweer op en de 
zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor het laatste 
magazine voor de zomerperiode, waarin we een meditatie 
van pastor Irene de Vries lezen, een aantal foto's van de 
bevestiging van ouderlingen zien en waarin Dirk Sierd als 
studentenpastor en jongerenwerkondersteuner zich 
voorstelt. Ook feliciteren we verschillende geslaagde 
jongeren binnen onze gemeente, stappen vijf jongens over 
van de kindernevendienst naar de tienerdienst en hopen 
we elkaar tijdens het gecombineerde start- en 
kampeerweekend eindelijk weer te kunnen ontmoeten. 
Weer een magazine boordevol informatie. De redactie 
wenst je veel leesplezier, een fijne vakantie en blijf 
gezond!  
 

Startweekend 
De commissie van het startweekend (bestaande uit Peter, 
Jolanda, Cor, Haukje, Marijke en Karina) en de commissie 
van het kampeerweekend (Peter en Hendrik) hebben 
besloten deze twee weekenden te combineren tijdens het 
startweekend van 4 en 5 september. Wegens Corona kon 
het kampeerweekend in juni niet doorgaan. Om toch de 
gezelligheid en verbondenheid van dit weekend te hebben, 
hebben we deze combinatie bedacht. In het komende 
Fontein magazine zal meer informatie komen te staan! We 

hopen jullie allemaal te zien dat weekend, dus noteer de 
data alvast in de agenda! 
 

Gebed voor vervolgde christenen in Kirgizië 
Onlangs ontdekte Ayna dat haar man Rasul vreemdgaat 
met een andere vrouw. Ze durft hem er niet naar te 
vragen, omdat ze bang is dat zij en haar kinderen (5, 7 en 9 
jaar) uit huis gezet worden. Ayna is al langer getrouwd met 
de islamitische Rasul. Toen haar moeder overleed stopte ze 
met het bezoeken van kerkdiensten. Maar tegelijkertijd 
besloot Rasul serieuzer bezig te zijn met de islam. Hij 
dwingt Ayna nu een hijab te dragen en mishandelt haar 
omdat ze christen is. Sinds kort woon Ayna’s 
schoonmoeder bij het gezin in. Ook zij vervolgt Ayna 
vanwege haar geloof. Dit maakt het leven voor Ayna nog 
moeilijker. De oudste zoon, Musa, wil zijn moeder graag 
beschermen en hij bidt elke dag voor zijn gezin. Wilt u óók 
bidden voor dit gezin? 
 

Om te luisteren 
Carrie Underwood – My Saviour 
Een album met dertien zeer bekende liederen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 11 juli, 09.30 uur, de heer Sjouke van der Meulen 
uit Kollumerzwaag. De tweede collecte is voor het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
Al ruim 200 jaar brengt het Nederlands Bijbelgenootschap 
de Bijbel dichtbij. Samen met leden en donateurs maakt 
het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland 
de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven voor volgende 
generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. 
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