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

 

Zondag 11 juli 2021 
 

Voorganger is de heer Sjouke van de Meulen uit Kollumerzwaag. Ouderling van dienst is Germen van 
IJs. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Wij wensen u een goede week toe!  
 

4e zondag van de zomer: Psalm 85 
‘Ik wil luisteren naar God, de Heer, 
ik wil luisteren naar zijn woorden.’ 

Psalm 85 : 9a (BGT) 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 868: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer, 
de Almachtige Koning 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Intochtslied 37: 1, 3 en 8 (ELB) Prijst de Heer 
met blijde galmen  
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied Schriftberijming 2: 1 en 2 
(wijze: wij knielen voor Uw zetel neer, Lied 231 LvdK ) 
 
 

1 Geloofd zijt Gij, God onze HEER, 
in eeuwigheid geprezen! 
U is de majesteit, de eer, 
hoog is uw roem gerezen. 
Want al wat in de hemel woont 
en al wat leeft op aarde 
behoort aan U, die hoog gekroond 
het koningschap aanvaardde. 
 

2 In majesteitelijke pracht 
beheerst Gij al uw werken. 
Uw hand heeft alle kracht en macht; 
wat zwak is kunt Gij sterken. 
Nu willen wij in eeuwigheid 
U eer en dank bewijzen; 
o God, uw naam, uw heerlijkheid 
is groot en zeer te prijzen! 
 
 

Regels voor onderweg 
Zingen: Lied 422: 1, 2 en 4 (ELB) Als je geen liefde hebt 
voor elkaar 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Ruth 2: 1-17 
Zingen: Lied 909: 1 en 2  Wat God doet dat is welgedaan 
Verkondiging 
 
 

 
Zingen: Lied 909: 3 
Dankgebed en voorbeden 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Slotlied 341 (ELB) Heer God U loven wij     
Zegen  
 

Algemene berichten 
 

Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de 
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven  
aan: Wimmie Timmermans, Bleekhof 163. T: (058) 266 
57 10. E: ziektemelding@defontein058.nl. Wimmie 
Timmermans verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en 
meeleven’. 
 
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 juli een 
kerkdienst uit vanuit kerkgebouw Het Anker in 
Oosterwolde, 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 
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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.. 
 
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. 
 

Start- en kampeerweekend 
De commissie van het startweekend en van het 
kampeerweekend 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 pas verschenen Fontein 
magazine staat op pagina 7 meer informatie! We hopen 

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

 
Gebed voor de vervolgde kerk in India 
Een christelijk gezin heeft uw gebed nodig: hun 
dorpsgenoten braken onlangs bij hen in, sleepten de 
man en zijn vrouw aan hun haren naar buiten en 
sloegen hen met stokken. Daarna stalen ze geiten, 
kippen en geld van het echtpaar. 
Rashmi werd maandenlang thuis vastgehouden door 
haar man vanwege haar geloof. Onlangs wist ze te 
ontsnappen en vluchtte ze met haar dochter naar het 
huis van haar zus. Bidt u mee voor Rashmi, haar dochter 
en haar man? 
Ravi en zijn gezin werden door hindoe-extremisten 
bedreigd. Zij organiseren regelmatig kerkdiensten, maar 
dat mag niet van de extremisten. Bid dat de Here God 
manieren geeft om Hem toch te kunnen dienen. 
Bid voor gelovigen die deel uitmaken van een Indiase 
stam. Het is voor hen vaak erg moeilijk om de sociale 
druk vanuit hun niet-christelijke omgeving te 
weerstaan. 
 
Om te luisteren 
Anne Wilson – My Jesus 
Een persoonlijk lied waarom God steeds belangrijker is 
geworden. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 18 juli, 09.30 uur, ds. Gerhard Heeringa uit 
Dronten. De tweede collecte is voor het IKOS. 
IKOS zet zich in voor godsdienstige vorming in openbare 
scholen. De wekelijkse lessen zijn voor veel kinderen 
een eerste ontmoeting en kennismaking met 
godsdienst. Het helpt hen op weg de betekenis te leren 
kennen van Bijbelse verhalen en waarden voor hun 
eigen leven. 
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