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

 

Zondag 29 augustus 2021 m.m.v. Impuls 
 

Voorganger is de heer Haitze Wiersma. Ouderling van dienst is Jan Meijering. Diaken van dienst is 
Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het ZWO-

project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe!  
 

11e zondag van de zomer: Psalm 34 : 12-23 
‘Maar de Heer redt mensen die hem dienen. 

Zij hoeven niet bang te zijn, want de Heer beschermt hen.’ 
Psalm 34 : 23 (BGT) 

 

Liturgie 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Lied 573 (Opw) We zijn hier bij elkaar 
Stil gebed 
Zegen en begroeting 
Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3 (Opw) Ere zij aan God, de Vader 
Bidden 
Kinderlied: Zo stevig als wat (Marcel en Lydia) 
Schriftlezing: Psalm 73 
Zingen: Lied 427 (Opw) Maak mij rein voor U 
Verkondiging: Is het wel eerlijk allemaal 
Zingen: Lied 334: 1, 2 en 3 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Danken en bidden 
Zingen: Lied 436 (Opw) Het Onze Vader 
Collectes bij de uitgang 
Zegen 
Zingen: Zegenlied 845 (Opw) 
 

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. 
  

Collectemogelijkheden 
Uw bijdrage blijft hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk 
te maken. Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte 
om aan het eind van de dienst 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 

 

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 
 

Wijkgids 2021/2022 
Volgende week zondag, 5 september, is er weer een 
papieren wijkgids beschikbaar voor het nieuwe seizoen. 
Veel informatie van onze wijkgemeente is te vinden op de 
website, maar niet alles. Een praktisch, handzaam boekje 
met alle activiteiten, commissies, taakgroepen e.d. inclusief 
contactadressen. 
Guus Yska, scriba 
 

Bijbelverkenning in de Fontein 
Dinsdag 31 augustus starten we in dit nieuwe seizoen weer 
met de Bijbelverkenning, van 10.00 – 11.30 uur. Zijn er 
nieuwe mensen die deel willen nemen, meldt u dan aan 
door te bellen of te mailen via 
kerkelijkwerker@defontein058.nl. Op deze morgen 
bespreken we met elkaar 1 Petrus 3: 1 t/m 12. 
Pastor Irene de Vries 
 

Startzondag op 5 september 
Volgende week zondag hoop ik in de startzondag voor te 
gaan. Het specifieke thema voor deze startzondag komt uit 
het 'Onze Vader' en is 'Uw Koninkrijk kome'. Impuls en Henk 
Visser werken mee en er is ook weer tienerdienst en 
kindernevendienst. Ik zie ernaar uit velen van u te 
ontmoeten komende zondag in De Fontein en hopelijk na 
de dienst tijdens de koffie buiten op het plein! 
Pastor Irene de Vries 
 

Kindernevendienst, tienerdienst en oppas 
Zondag 5 september (de startzondag) is er oppas, 
kindernevendienst en tienerdienst! Na elkaar zolang niet te 
hebben gezien, wordt vanaf de startzondag dit weer actief 
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aangeboden. Let wel op dat je je nog steeds voor de 
diensten moet aanmelden! Dus geef je gezin op! 
 

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 augustus.  
De commissies 
 
Weer naar de kerk 
U kunt zich tot nader order aanmelden voor de zondagse 
diensten op de volgende manieren: E-mail: 
weernaardekerkdefontein@gmail.com.  
Wilt u bij opgave vermelden of en hoeveel tieners en/of 
kinderen er komen voor de tienerdienst, 
kindernevendienst en kinderoppas? 
Een hartelijke groet, de werkgroep Weer naar de kerk 
 

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 
 

Gebed voor vervolgde christenen in Vietnam 
Uw gebed wordt gevraagd voor Poh en zijn vrouw Mai en 
hun 2 kinderen: zij waren gedwongen om hun dorp te 
verlaten en wonen nu elders. Ze zijn dankbaar dat ze nu 
vlakbij andere christenen wonen. Maar de coronacrisis 
geeft het gezin wel zorgen. “Ik kan wel werken op het 
land, maar ik heb geen geld om zaden en mest te kopen. 
Ik kan ook niet naar de stad om werk te zoeken vanwege 
de beperkingen.” Ook A Dhon en Y Mae worden 
afgewezen en geïntimideerd om hun geloof. Lokale 
autoriteiten hebben hen onlangs onder druk gezet om 

terug te keren naar hun oude geloof. A Dhon weigerde 
dat en vertelde: “We doen niets verkeerd. Ik heb de 
vrijheid om te kiezen welk geloof ik aanhang. En zoals 
jullie weten ben ik, sinds mijn bekering, een beter mens 
geworden. Waarom moeten wij ons geloof opgeven?”  
 

Om te luisteren 
For King & Country – Relate Een oproep tot eenheid. 
 

Kerkdiensten 
Startzondag 5 september, 09.30 uur, Pastor Irene de Vries. 
De tweede collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. 
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren 
in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad 
Accra, in de hoop daar werk te vinden. Door jongeren een 
praktisch vak, zoals kleermaker, kapper of timmerman te 
leren, wil de Ghanese kerk het vertrek van jongeren 
ontmoedigen. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en 
schrijven, en leidt ze voorgangers op.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerknoordghana. 
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