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

 

Startzondag 5 september 2021, m.m.v. Impuls 
 

Voorganger is pastor Irene de Vries. Organist Henk Visser. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. 
Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is 

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

11e zondag van de zomer: Psalm 54 
‘Red mij, God! U bent machtig, help mij! 

God, hoor mijn gebed, Luister naar mijn woorden.’ 
Psalm 54 : 3-4 (BGT) 

 

Liturgie 
Voor de dienst: Lied 573 (Opw) 'U bent welkom' door 
Impuls 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Lied 717 (Opw) 'Stil, mijn ziel wees stil' door Impuls 
Bemoediging en groet 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer  
G. die hemel en aarde gemaakt heeft!   
V. O, God keer u om naar ons toe 
G. en doe ons weer leven met hart en ziel.              
V. Laat ons, o Heer, uw liefde zien  
G. En geef ons uw heil 
V. O Heer, hoor ons gebed 
G. en laat ons geroep tot U komen. 
Inleiding rond het thema 'Uw koninkrijk kome' 
Zingen: Lied 40 (Opw) 'Zoek eerst het koninkrijk van 
God' - in canon, met piano 
Leefregel Filippenzen 4: 4 - 7 
Zingen: Loflied 868: 1, 2 en 4 'Lof zij de Heer, de 
almachtige koning der ere' met orgel 
Gebed  
Kinderlied 'Zo is dat!' 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst / Tieners naar 
hun tienerdienst 
Schriftlezing: Jeremia 29: 1 - 15 en Lucas 11: 1 t/m 4  
Lied 623 (Opw) 'Laat het huis gevuld zijn' door Impuls 
Verkondiging rond het thema 'Uw koninkrijk kome' 
Lied 769 (Opw) 'Bouw uw koninkrijk' door Impuls 
Kinderen komen terug uit de KND 
Moment om blaadjes aan de boom te hangen 
Gebeden 
Zingen: Slotlied 913 'Wat de toekomst brengen moge' 
met orgel 
Zegen 
Lied 47 (Opw) 'Omdat Hij leeft' door Impuls 
 

 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Dieuwke Jonker en Menno van 
der Wal. Tot 12.30 uur zijn zij ook nog telefonisch 
bereikbaar. Van harte aanbevolen! 
 
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 september een kerkdienst uit 
vanuit de St. Gertrudiskerk in Workum, 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 bij de uitgang 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 
 

http://www.defontein058.nl/
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Wijkgids 2021/2022 
Vanaf deze 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 
 
Kinderen zoeken leiding! 
We willen heel graag vanaf de startzondag de diensten 
weer aanbieden voor alle kinderen en tieners in de 
gemeente, zodat onze gezinnen weer met regelmaat 
naar de kerk kunnen komen. We missen onze jeugd zo! 
Om dat te realiseren zijn er mensen nodig!  
We zoeken op dit moment nieuwe mensen voor: 
 

- de oppas: als er veel mensen mee draaien hoeft    
iedereen niet vaak op te passen. Als de allerkleinsten 
worden opgevangen, kunnen hun ouders naar de 
kerkdienst!  Het streven is dat je eens per twee maanden 
aan de beurt bent. Als er geen nieuwe mensen 
komen,  kunnen we de oppas niet meer wekelijks 
aanbieden. 
 

- de kindernevendienst: we zoeken twee mensen die 
mee willen draaien in deze enthousiaste groep! Je 
draait ongeveer eens in de maand een dienst en 
daardoor krijgen de kinderen van onze gemeente 
de bijbelverhalen op hun eigen level! 
 

Voor de tieners hebben we genoeg leiding. Feye van der 
Wal gaat samen met onze jongerenwerker Rachél het 
team versterken. 
We hopen dat jullie willen nadenken over deze 
vacatures en dat we ze snel kunnen vervullen, zodat 
onze gemeente weer volop kan bloeien en groeien! 
Taakgroep Jeugd en Jongeren 

  
Weer naar de kerk 
U kunt zich tot nader order aanmelden voor de zondagse 
diensten: E-mail: 
weernaardekerkdefontein@gmail.com..  
Een hartelijke groet,  
de werkgroep Weer naar de kerk 
  
Gebed voor de vervolgde kerk in Myanmar 
Christenen in Myanmar bidden voor vrede in hun land. 
Begin februari namen militairen de macht over. Burgers 
zijn doodsbang en ook christenen voelen zich vogelvrij. 
Bidt u mee? 
Bid ook voor alle kerkleiders, dat zij in staat zijn de 
gelovigen te leiden in deze moeilijke tijden. Dominee 
Joshua deelt ondanks de gevaren voedselpakketten uit, 
geeft trainingen in weerbaarheid bij vervolging en 
evangeliseert. 
 
Om te luisteren 
Danny Gokey – Agradecido 
Dankbaarheid staat centraal. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 12 september, 09.30 uur, ds. Netty de Jong uit 
Sneek. De tweede collecte is voor Protestantse Kerk - 
Missionair Werk.  
Jong en oud ontdekken de kliederkerk. Steeds meer 
gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk 
(weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. Zij 
ontdekken op een creatieve manier Bijbelverhalen, 
leren van en met elkaar, vieren en eten samen. 
Kliederkerken zijn zo plekken van geloof, hoop en liefde. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
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