
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

 

 

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

 

Zondag 1 augustus 2021 
 

Voorganger is de heer Pieter Knijff uit Raard. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Germen 
van IJs. Diaken van dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor Stichting Leergeld Leeuwarden. Wij wensen u een goede week toe!  
 

7e zondag van de zomer: Psalm 15 
‘Goede mensen mogen bij de Heer komen’ 

Psalm 15 (BGT) 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied: 836: 2, 3, 4 en 5 (LB) Geef 
dat uw roepstem wordt gehoord  
Welkom en mededelingen 
Zingen Intochtslied: Psalm 62: 1, 4 en 5 Mijn ziel is stil 
tot God mijn Heer  
Stilte moment  
Votum en groet 
Aankondiging thema: Werkelijk rust!  
Kyriegebed 
Woord ten leven: Spreuken 3: 1- 9  
Zingen Glorialied: Lied 146 C: 1 en 7 Alles wat adem 
heeft love de Here   
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment: Zo stevig als wat  (Marcel en Lydia)  
Eerste schriftlezing: Psalm 62   
Na de schriftlezing: Luisterlied 855 (Opw) U geeft rust  
Tweede schriftlezing: Matheus 11: 25-30  
Na de schriftlezing: Lied 221: 1, 2 en 3 Zo vriendelijk en 
veilig als het licht 
Overdenking: Psalm 62: 1 
Zingen: Lied 299: 1, 2 en 4 (Zingend Gezegend) Lieve 
God, Gij hebt de tijd.  
Dankgebed en voorbeden  
Collecte bij de uitgang  
Zingen Slotlied: Lied 904: 1, 4 en 5 (LB) Beveel gerust uw 
wegen    
Zegen  
 
 

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 augustus een kerkdienst uit vanuit de 

Ontmoetingskerk van de Protestantse gemeente in Gorredijk, 
aanvang 10.00 uur. 

 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst aanwezig voor gesprek 
en/of gebed: Peter en Irene de Vries. Tot 12.30 uur zijn zij 
ook nog telefonisch bereikbaar. Van harte aanbevolen! 
 
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.  
   
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 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 
 
Vakanties met aandacht 
Het Vakantiebureau is in juni dit jaar weer gestart met de 
vakanties. U kunt in 2021 zowel 6- als 8- daagse vakanties 
boeken. De vrijwilligers begeleiden de vele mogelijkheden die 
het bureau biedt. 
Er zijn vakanties voor senioren zonder of met zorg en voor 
mensen met een beperking. Ook voor mantelzorgers en 
thuiswonende partners met dementie. Verder voor mensen 
met een visuele beperking of een zorgvakantie voor mensen 
van 25-50 jaar.  

http://www.defontein058.nl/
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In november en december zijn er diverse ideeën: Sinterklaas/ 
Advent en Kerst/Oud en Nieuw. De accommodaties zijn in 
verschillende plaatsen in Nederland. De prijzen variëren per 
accommodatie en arrangement. Als de prijs een bezwaar is 
zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming via het 
Vakantiefonds of de plaatselijke diaconie. Wilt u meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met Riekje Steen, 
voor uw vragen of ondersteuning bij het invullen van het 
reserveringsformulier. 
Taakgroep Diaconie 
 
Gastvoorganger 8 augustus 
Ds. Jur (Jurjen Geert) Majoor uit Sneek is zondag 8 
augustus voorganger in De Fontein. Ds. Jur Majoor is 21 
jaar vlootpredikant geweest bij de Kon. Marine, waarvan 
de laatste jaren als hoofdvlootpredikant in Den Haag. In 
2007 werd hij docent Levensbeschouwing aan de CSG 
Bogerman te Sneek. Inmiddels is hij alweer 10 jaar 
verbonden aan de Protestants Gemeente ‘De Lege Geaën’. 
In augustus 2015 zijn de Gereformeerde kerk en de 
Hervormde gemeente samengegaan als Protestantse 
Gemeente ‘De Lege Geaën’ te Gauw. De leden van de 
kerkelijke gemeente komen uit de vijf dorpen Gau, 
Goaiïngea, Offenwier, Sibrandabuorren en Tersoal. 
Daarnaast komen leden uit de dorpen Raerd, Dearsum, 
Poppenwier, Jirnsum en enkele buurtschappen gelegen 
tussen deze dorpen. Preekvoorziener  
Germen L. van IJs 
 
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 
 
Gebed voor de vervolgde kerk in India 
Christenen vormen in India met 5% een kleine minderheid 
(67 miljoen christenen van de in totaal 1,3 miljard 
inwoners!). Desinformatie over christenen hebben geleid 
tot zware vervolgingen en geweld door bendes. 
Geïsoleerde gelovigen worden verstoten door hun 
families en gemeenschappen, ze krijgen geen werk, 
worden uit hun huizen gezet, in elkaar geslagen, gevangen 
gezet en soms zelfs vermoord! 
Open Doors voert daarom momenteel actie om 31 dagen 
lang te bidden voor India. Duizenden christenen in India 
hebben digitale Bijbels ontvangen. Dank de Here God dat 
nu meer mensen toegang hebben tot Zijn Woord. Deepa 
kan niet lezen en daarom is de digitale Bijbel voor haar erg 
belangrijk. Bid dat elke keer wanneer Deepa de woorden 
hoort, zij groeien mag in haar geloof. 

 
Om te luisteren 
Chris Tomlin ft. Tyler Hubbard – Good to be loved by You 
Een lied over de onbeschrijfelijke grote liefde van God. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 8 augustus, 09.30 uur, ds. J. Majoor uit Sneek. 
De tweede collecte is voor de Wijkkas. 
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