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

 

Zondag 8 augustus 2021 
 

Voorganger is ds. Jur Majoor uit Sneek. Organist is Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst is Germen 
van IJs. Diaken van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor de Wijkkas. Wij wensen u een goede week toe!  
 

8e zondag van de zomer: Psalm 34 : 1-11 
‘Altijd wil ik de Heer danken, 

elke dag zing ik een lied voor hem.’ 
Psalm 34 : 2 (BGT) 

Liturgie 
Thema: Gesprek in de nacht 

Zingen voor de dienst: Lied 791 Liefde, eenmaal 

uitgesproken 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Intochtslied 426 (ELB) Dank U voor de wond'ren 
die gebeuren 
Bemoediging en groet  
Zingen: Klein Gloria 
Gebed om Gods barmhartigheid en om vernieuwing 
van ons leven 
Zingen: Glorialied 705 Ere zij aan God, de Vader 
De Tien Woorden in de taal van nu 
Zingen: Lied 887: 1, 2 en 3 Wees stil en weet: Ik ben uw 
God 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment: Zo stevig als wat (Marcel en Lydia) 
Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 16 
Zingen: Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben 
Gedicht: ‘Nicodemus’ 
Verkondiging 
Zingen: Lied In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Ned. 
en Frysk) 
Lezen: de Geloofsbelijdenis 
Zingen: Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer mijn God en 
Vader 

Pastorale mededeling 
Danken, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte bij de uitgang 
Zingen: Slotlied 443: 1 en 3 Liefde Gods die elk beminnen  
Wegzending en 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 10.00u.  
 

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.  
 

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. Werkgroep Weer naar de kerk 

http://www.defontein058.nl/
mailto:weernaardekerkdefontein@gmail.com
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Gastvoorganger 22 augustus 
Gastvoorganger op 22 augustus is ds. Marten Jan Kooistra 
uit Woudenberg. Hij is getrouwd met Elizabeth en samen 
hebben zij 3 dochters (waarvan 1 pleegdochter) en een zoon 
en zijn inmiddels al opa en oma. “Ik ben geboren op 19 
september 1961 in Tersoal”, aldus Marten Jan.  
“Vanuit het kerkelijk vrijwilligerswerk groeide bij mij de 
interesse in kerk en theologie. Dat resulteerde erin dat ik, 
naast mijn werk, theologie ging studeren. Eerst HBO aan de 
Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en daarna doctoraal 
aan de RUG in Groningen. Na de studie werd ik in december 
1998 predikant in de Protestantse Gemeente Jubbega-
Hoornsterzwaag,  In 2004 werd ik beroepen door de PG-
Aalten en verhuisden we naar de Achterhoek. Hier werd ik 
predikant voor het jongerenwerk en voor de overige 
werkzaamheden.  
Van 2012 tot 2017 ben ik gedetacheerd naar de 
buurgemeente Dinxperlo, waar ik vooral met jonge 
gezinnen werkte, in Aalten bleef ik het jongerenwerk doen. 
Het werken in de kerk en samen bezig zijn rondom geloofs- 
en levensvragen vind ik boeiend en inspirerend. In onze 
´vluchtige´ en gefragmentariseerde samenleving vind ik het 
een uitdaging om samen te zoeken naar inspiratie, 
samenhang en houvast. Ik vind dat het geloof, de bijbel en 
een kerkelijke gemeenschap daarin veel te bieden hebben. 
Daar ligt voor mij een uitdaging!”  
Preekvoorziener De Fontein 
Germen L. van IJs 
 

Gebed voor de vervolgde kerk in India 
Nog altijd wordt uw gebed gevraagd voor de situatie van 
vervolgde christenen in India. Al meer dan 10 jaar 
bemoedigt en ondersteunt Rajesh vervolgde christenen in 
India. Hij vraagt ons om te bidden voor hem en zijn 
collega’s, want ze kunnen bemoedigingen goed gebruiken. 
Mahesh is pastor van een kleine gemeente. Hij en zijn 
gemeenteleden hebben al vaak te maken gehad met valse 
beschuldigingen. Een training over wet- en regelgeving 
zorgde ervoor dat Mahesh beter wist hoe hij moest 
reageren toen hij door lokale leiders op het matje werd 
geroepen. 
Bid ook voor christenen die een training bijwonen. Soms 
moeten ze een eind reizen. Bid om bescherming onderweg 
en om ongestoorde bijeenkomsten.   
 

Om te luisteren 
Ellie Holcomb – Canyon 
Een rivier van liefde die verfrissing, hoop en troost brengt. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 15 augustus, 09.30 uur, ds. Alfons van Vliet uit 
Bolsward. De tweede collecte is voor Kerk in Actie Zending. 
Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof. Christenen 
in het islamitische Pakistan worden beschouwd als 
tweederangs burgers. Zij worden gediscrimineerd en 
geregeld kritisch bevraagd op hun geloof. Dit maakt veel 
christenen onzeker. 

Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel 
van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien 
hoe je je als christen staande kunt houden in de 
maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan 
deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Meer 
lezen: kerkinactie.nl/christeninpakistan. 


