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

 

Zondag 15 augustus 2021 
 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet uit Bolsward. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Romana 
Bremer. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte 

is voor Kerk in Actie Zending. Wij wensen u een goede week toe!  
 

9e zondag van de zomer: Psalm 146 
‘Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. 

Ik zal de Heer danken, zolang ik leef. 
Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.’ 

Psalm 146 : 1-2 (BGT)  
 

Liturgie 
Zingen vóór de dienst: Lied 769 (Opw) en Lied 357: 1 
t/m 4 (ELB)  
Welkom en mededelingen 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
Zingen: Aanvangslied 100: 1, 2 en 4  
Bemoediging en Groet   
Zingen: Lied 117a 
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging 
Leefregels  
Zingen: Lied 111: 6 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderlied: Zo stevig als wat (Marcel en Lydia)  
Schriftlezing: Genesis 1: 26 - 2: 2  
Zingen: Lied 8: 1, 3, 4 en 5 
Schriftlezing: Psalm 8 
“Gods wonderlijke Schepping”  
Verkondiging 
Meditatief orgel of pianospel 
We zijn enkele momenten stil voor God 
Zingen: Lied 267: 1, 3, 4 en 6 (bundel Zingende 
Gezegend, melodie Lied 38 LB) 
Dankgebed en voorbeden 
Collectes bij de uitgang 
Zingen: Slotlied 306 (bundel Zingende Gezegend, 
melodie Lied 562 LB)  
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, etc. Omrop Fryslân zendt in augustus een 
kerkdienst uit vanuit de Ontmoetingskerk van de 
Protestantse gemeente in Gorredijk, 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 
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 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Saakje van IJs en Pytsje Dijkstra. 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. 
 

Start-/Kampeerweekend 
Het startweekend gecombineerd met het 
kampeerweekend vindt plaats op 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. Vrijdagavond is er pannenkoeken 
eten op camping de Kleine Wielen (op het 
kampeerveld), zaterdag zal een activiteit worden 
gehouden, zowel bij het kampeerveld als in de kerk. 
Zaterdagavond is de vaste barbecue (op het 
kampeerveld) en zondagochtend na de kerkdienst 
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sluiten we gezamenlijk af met een lunch (voor zover alle 
Coronamaatregelen het toelaten). Meer specifieke 
informatie volgt spoedig. Je kunt je al wel opgeven om 
te kamperen, deel te nemen aan het pannenkoeketen, 
of de barbecue. Mail hiervoor naar Peter de Vries.  
De commissies 
 

Weer naar de kerk 
U kunt zich tot nader order aanmelden voor de 
zondagse diensten op de volgende manier: 
Email: weernaardekerkdefontein@gmail.com. Een 
hartelijke groet, de werkgroep Weer naar de kerk 
 

Gebed voor de vervolgde kerk in India 
In deze periode roept Open Doors christenen 
wereldwijd op om naast hun Indiase broeders en 
zusters te staan. Wilt u bidden om een zegen op alle 
(gebeds-)campagnes voor India, die in allerlei landen 
zijn opgezet? Vandaag is het Onafhankelijkheidsdag in 
India. Open Doors roept mensen wereldwijd op zich uit 
te spreken voor de rechten van minderheden in het 
land. Bid vandaag a.u.b. voor alle pleitbezorgingsacties 
die Open Doors op touw zet voor christenen in dit land. 
 

Om te luisteren    
Michael W. Smith – Dusty Road 
“Dit lied gaat over de vele dingen die ik geleerd heb van 
mijn vader.” 

 

Kerkdiensten 
Zondag 22 augustus, 09.30 uur, ds. Marten Jan Kooistra 
uit Woudenberg.  
De tweede collecte is een Extra collecte voor Noodhulp. 
Een ramp, hongersnood of overstroming komt meestal 
onverwacht. Er moet dan snel geld beschikbaar komen 
voor bijvoorbeeld onderdak, medische zorg, voedsel en 
drinkwater. Zo kunnen levens worden gered en wordt 
het menselijk lijden verminderd. De diaconie reserveert 
geld om snel te kunnen handelen wanneer een beroep 
op haar wordt gedaan. 
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