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

 

Zondag 12 september 2021 
 

Voorganger is ds. Netty de Jong-Wiersema uit Sneek. Organist is Karel Bijlsma. Ouderling van dienst is 
Sjoerd Wijnsma. Diaken van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De 

tweede collecte is voor JOP / Jeugdwerk Protestantse Kerk. Wij wensen u een goede week toe!  
 

13e zondag van de zomer: Psalm 116 : 1-9 
‘Ik vind weer rust, want de Heer heeft mij geholpen. 

Hij heeft mijn tranen gedroogd, hij zorgde ervoor dat ik niet viel. 
Ja, hij heeft me gered van de dood.’ 

Psalm 116 : 7-8 (BGT) 
 

Liturgie 
Thema van de dienst: Op weg naar een Hybride kerk? 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Lied Psalm 84: 1 en 3 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied Klein Gloria 
Inleiding op de dienst 
Zingen: Lied 1005: 1 en 2 Zoeken naar licht 
Gebed om Gods nabijheid 
Leefregels 
Zingen: Lied 1005: 5 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: Zo is dat! (Marcel en Lydia) 
Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 (lector) 
We luisteren en zingen: Lied Samen 
Schriftlezing: Handelingen 18: 1-11 
Zingen: Lied 968: 1 en 4 De ware kerk des Heren 
Verkondiging 
Zingen: Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet 
Voorbeden en dankgebed 
Collectes bij de uitgang 
Zingen: Slotlied 218 (ELB) Samen in de naam van Jezus 
Zegen, beantwoorden met Lied 425 Vervuld van uw 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. 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 bij de uitgang 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 
 

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 
september 
- N.N. is vanaf nu de penningmeester van de wijkkas. Alle 
formaliteiten van de overdracht zijn afgerond. De 
vertrekkende penningmeester wordt bedankt voor haar 
werkzaamheden de afgelopen jaren. 
- De AK heeft de wijkkerkenraad geïnformeerd over het 
rapport ‘Kerk op orde’. De wijkkerkenraad heeft de AK 
gevraagd eerst de gehele gemeente te informeren over de 
financiële situatie voordat de wijkgemeente hierop actie 
kan ondernemen.  
- De gemeente Leeuwarden heeft ons geïnformeerd over 
haar kerkenvisie. Deze zal verder worden besproken in de 
Taakgroep Financiën & Beheer. 
- Binnen de Taakgroep Pastoraat wordt gekeken naar de 
behoefte aan kringen binnen de wijken van De Fontein. 
- De kerkdiensten worden geëvalueerd. Compliment aan 
preekvoorziener Germen van IJs dat er elke zondag weer 
iemand voorgaat. De Taakgroep Eredienst gaat kijken naar 
de invulling van de Paascyclus voor volgend jaar. 
- In het Fonteinmagazine heeft een artikel gestaan over de 
Presentiekerk. Als kerk aanwezig zijn in de wijk. Welke rol 
voor De Fontein is weggelegd zal in overleg gaan met 
Robert Colijn. Hij is Presentiewerker van Solidair Friesland. 

http://www.defontein058.nl/
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- Van enkele ambtsdragers loopt de ambtstermijn af in 
september 2022. Enkele kunnen hun termijn met 2 jaar 
verlengen. Voor diaken Menno Sijtsma is het zijn laatste 
jaar. Hij is dan 12 jaar diaken geweest. De maximale 
termijn. 
- Vanuit de Taakgroep Jeugd & Jongeren komt een 
dringende oproep om leiding bij de oppas en 
kindernevendienst. Afgelopen zondag is er al een oproep 
gedaan en dat zal nog een keer herhaald worden. 
- De wijkkasactie zal in de maand september worden 
gehouden. 
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 op de volgende manieren: 
Email: weernaardekerkdefontein@gmail.com. Wilt u bij 
opgave vermelden of en hoeveel tieners en/of kinderen er 
komen voor de tienerdienst, kindernevendienst en 
kinderoppas? Let wel, deze diensten worden niet elke week 
aangeboden. Een hartelijke groet, de werkgroep  
Weer naar de kerk 

 
20 + wordt wellicht 25+/ 18 - 24 jaar 
In dit nieuwe seizoen gaan we graag verder met de jongeren. 
We hopen deze maand een extra groep op te starten van 18 - 
24 jaar o.l.v. Dirk Sierd de Vries. De derde donderdag van de 
maand komen we bij elkaar in De Fontein. Donderdag 16 
september van 20.00 - 21.30 uur is het zover. Jongeren die 
nog niet hebben deelgenomen en interesse hebben, meld je 
aan via whatsapp! 
Peter en Irene de Vries 

 

Gebedswerk 
Vanaf nu geven we u weer door wanneer de gebedskringen 
worden gehouden. We kunnen weer voorzichtig bij elkaar 
komen, weliswaar op afstand, maar tóch! Eenieder wordt dan 
ook hartelijk uitgenodigd om met ons samen te bidden op: - 
dinsdag 14 september, 10.00 uur bij Pytsje Dijkstra. Van harte 
welkom! 
 

Gebed voor vervolgde christenen in Irak 
Sana is christen en woont in het noorden van Irak; 7 jaar 
geleden werden haar man en 2 zoons ontvoerd door IS. Ze 
bleef achter met haar dochter. Sana heeft haar man en zoons 
nooit meer gezien. Pastor Ammar uit Irak: “Wat veel mensen 
niet weten is dat IS veel christenen heeft gevangengenomen. 
Uit angst en schaamte praten mensen er niet over.” Open 
Doors investeert in Centers of Hope in Irak. Daar krijgen 
mensen als Sana, naast praktische bijstand, pastorale 
ondersteuning en psychische hulp. 
 

Om te luisteren 
Hanne de Vries – Waker van de wereld 
“Hij is de Waker van de wereld, Hij gaat met ons mee”. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 19 september, 09.30 uur, Heilig Avondmaal, ds. Kees 
Kant uit Nijkerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie 
Zending Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel. 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd de situatie op veel 
plekken in Syrië. Nog steeds probeert de kerk mensen zo 
goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden 
en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder 
huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de 
kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, 
een plek van hoop en herstel kan blijven. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie. 
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