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

 

Zondag 22 augustus 2021 

Voorganger is ds. Marten-Jan Kooistra uit Woudenberg. Organist is Karel Bijlsma. Ouderling van dienst is Jan 
Meijering. Diaken van dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte 

is een extra collecte voor Noodhulp. Wij wensen u een goede week toe!  
 

10e zondag van de zomer: Psalm 78 : 17-29 
‘God gaf voedsel in de woestijn’ 

Psalm 78 (BGT) 
 

Liturgie 
Thema: ‘Brood uit de hemel ...’ 
Zingen voor de dienst: Lied 779 (Opw)  
Zingen: Lied 218 (iets aangepaste tekst) 
Welkom, mededelingen en stil gebed  
Zingen aanvangslied: Psalm 139: 1 en 8 
Bemoediging en groet 
Verootmoedigingsgebed 
Woorden waaruit wij leven 
Zingen: Glorialied 218: 1, 2 en 3 (ELB)  
Gebed bij de opening van het woord 
Kinderlied: Zo stevig als wat (Marcel en Lydia) 
Schriftlezing: Nehemia 9: 9-10 & 15-21 en 
1 Korintiërs 10: 11-13 (BGT) 
Zingen: Psalm 105: 1 
Schriftlezing: Johannes 6: 26-31 
Zingen: Lied 435: 1 en 2 (ELB) 
Uitleg en verkondiging 
Zingen: Lied 289: 1, 2 en 3 (ELB) 
(Deze geloofsbelijdenis zingen we staande) 
Dankgebed, voorbede, stilgebed en ´Onze Vader´  
Collectes bij de uitgang  
Zingen: Slotlied 825: 1, 3 en 8 
Zegen 
Orgelspel. 
 
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. 
 

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 

 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 6 september vergadert de wijkkerkenraad. 
Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan 
kunt u dit doorgeven aan de scriba. E: 
scriba@defontein058.nl 
 

Post voor de familie Kemperman 
Zoals u heeft kunnen lezen is de familie Kemperman 
inmiddels verhuisd naar Heerenveen. Wilt u iets sturen naar 
de familie Kemperman? Post kunt u sturen naar het 
Kerkelijk Bureau: Bij de Put 17, 8911 GE. Zij zorgen ervoor 
dat uw post bij de familie Kemperman terecht komt. 
 

Oproep beamerteam 
De afgelopen 1,5 jaar heeft onze kerk sprongen gemaakt 
waar het de techniek betreft. Vanwege corona hebben vele 
gemeenteleden de diensten online meegemaakt. Dat had 
niet gekund zonder de inzet van de mensen van het 
beamerteam. Omdat er tegenwoordig per dienst 2 mensen 
nodig zijn voor de techniek, willen we het beamerteam 
uitbreiden. We zijn dus op zoek naar nieuwe teamleden! 
Uiteraard leggen we geïnteresseerden graag uit hoe één en 
ander werkt. Lijkt het u of jou leuk om achter de schermen 
mee te werken, laat het ons dan weten. We zijn te bereiken 
via de mail: beamer@defontein058.nl 
Christina, Douwe, Ruben, Martijn en Jolanda 
 

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

http://www.defontein058.nl/
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Update startweekend 

Wegens de huidige situatie rondom Corona heeft de 
commissie enkele activiteiten die gepland waren voor het 
startweekend moeten schrappen. De lunch die voor zondag 
na de dienst stond gepland gaat niet door! Ook de 
zaterdagmiddag activiteit in de kerk gaat niet door. Er zal 
zaterdag wel een activiteit plaatsvinden op het kampeerveld. 
Kortom, hoe ziet dit weekend er nu uit? Vrijdagavond 
pannenkoeken eten op het kampeerveld, zaterdagmiddag 
activiteit en ‘s avonds een barbecue, beide op het 
kampeerveld. Zondagochtend een dienst in de kerk met 
hopelijk na die tijd koffiedrinken buiten. Dit is afhankelijk van 
het weer. Het thema van het jaar is 'Van U is de toekomst' 
met op de startzondag als thema: 'Uw Koninkrijk Kome'. 
Pastor Irene de Vries zal deze thema's koppelen aan het 
thema duurzaamheid. Opgave voor het kamperen, het eten 
of de activiteit kan bij Peter de Vries. Uiterlijke opgave 
datum is 29 aug. 
De commissies 
 

Gastvoorganger 29 augustus 
Gastvoorganger op 29 augustus is Haitze Wiersma uit 
Scharnegoutum. Wiersma: “Ik droeg al sinds ca. 2000 een 
soort van onbestemd verlangen om mensen uit Gods Woord 
te vertellen langs Bijbelstudies en prediking, maar ik had te 
weinig bagage om dit te verwerkelijken. In de jaren op de 
Evangelische Toerusting School (ETS, 1998-2002) zei de leraar 
Oude Testament dat ik hierna moest doorstuderen en dan 
hoor ik vast weer van je."  
Daar kreeg het onbestemd verlangen zomaar een 
bestemming! Na de ETS volgde de Evangelische Theologische 
Academie (ETA) en behaalde hij de certificaten Praktische 
Theologie en Bijbelse Theologie met basiskennis Grieks en 
Hebreeuws. Hiermee was er in beginsel voldoende bagage.  
“Ik zie het dan ook als genade van God, dat ik nu 15 jaar bezig 
mag zijn in talloze ‘filialen’ van de Gemeente van Jezus 
Christus. Trouw aan zijn Woord, want dat wil ik graag!” 
Met het toenemen van kennis en vaardigheden door de tijd 
heen, groeide bij Wiersma de passie, om met en voor onze 
Heer in zijn wijngaard werkzaam te zijn en elke dag met Hem 
te leven. Preekvoorziener Germen L. van IJs 
 

Gebed voor vervolgde christenen in de Hoorn van Afrika 
Ub is moeder van 9 kinderen. Toen haar echtgenoot er vorig 
jaar achter kwam dat ze christen is, scheidde hij van haar. Het 
is moeilijk voor de nu alleenstaande moeder om voor haar 
kinderen te zorgen. Zelfs haar eigen familie weigert haar te 
helpen. Sinds de scheiding blijft de ex-man van Ub haar lastig 
vallen. Hij scheldt haar uit als hij haar op straat tegenkomt. 
Onlangs vielen hij en een familielid van hem haar aan. Een 
zoon van Ub probeerde zijn moeder te beschermen maar liep 
hierbij een ernstige verwonding op, waarvoor hij naar het 
ziekenhuis moest. Hierna zijn Ub en haar gezin naar een 
andere plek verhuisd. Wilt U voor Ub en haar gezin bidden? 
 
 
 

 
Om te luisteren 
Phil Thompson – Lion of Judah 
Een gedragen en intens loflied. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 29 augustus, 09.30 uur, Haitze Wiersma uit 
Scharnegoutum. De tweede collecte is voor het ZWO-
project Rwanda. 


