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

 

Zondag 26 september 2021 
 

Voorganger is ds. Bernhard H. Steenwijk uit Nijkerk. Organist Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst is 
Guus Yska. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. 

De tweede collecte is voor Kerk in Actie Vredesweek. Er is Kindernevendienst en Tienerdienst. 
Wij wensen u een goede week toe! 

 

2e zondag van de herfst: Psalm 19 : 8-15 
‘Heer, luister naar de woorden van dit lied. 

Het is mijn geschenk aan u. 
Bij u ben ik veilig, u bent mijn redder.’ 

Psalm 19 : 15 (BGT) 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 216 (LB) ‘Dit is een 
morgen als ooit de eerste’  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Lied 280: 1 t/m 6 (LB)  ‘De vreugde voert ons 
naar dit huis’  
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 280: 7 (LB) ‘Dit huis slijt met ons aan de 
tijd’  
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging 
en leefregel 
Zingen: Lied 836: 4 en 5 (LB) 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: Zo is dat (Marcel en Lydia) 
Schriftlezing: Lukas 15: 11-32  
Zingen: Lied 793: 2 en 3 (LB) 
Verkondiging: thema ‘het familiediner’ 
Zingen: Lied ‘dit is mijn troost’ van Jaap Zijlstra (mel. 
Lied 429, LvdK) 
Dankgebed en voorbeden 
Collectes bij de uitgang 
Zingen: Slotlied 416: 1 en 4 (LB) 
Slotwoord en zegen, beantwoorden met Lied 425 (LB) 
‘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, 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 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 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 4 oktober vergadert de wijkkerkenraad. 
Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, 
dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.  
E: scriba@defontein058.nl 
 

Gastpredikant vandaag  
Gastpredikant ds. Bernhard H. Steenwijk uit Nijkerk is 
‘hikke en tein’ in Leeuwarden. Al vroeg leefde bij hem 
de wens om predikant te worden, maar door 
omstandigheden kon dit in zijn jeugdjaren niet 
gerealiseerd worden. Na vele jaren in het bedrijfsleven 
te hebben gewerkt en daarnaast via avondstudie zich 
voor te bereiden op een theologische studie aan de 
universiteit, werd hij in 1985 bevestigd als predikant te 
Musselkanaal. In 1991 nam hij een beroep aan als 
gemeentepredikant te Nijkerk. 
Friesland blijft toch zijn ‘Heitelân’. De uitnodiging om 
voor te willen gaan in de dienst op 26 september nam 
hij dan ook met dankbaarheid aan. Thema voor de 
dienst van vanmorgen luidt ‘het familiediner’. “In dit Tv-
programma gaat om het herstellen van verstoorde 
familieverhoudingen. Ook in de Bijbel kom je die 
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verhalen tegen. Met deze parabel als uitganspunt willen 
we nadenken over hoe we kunnen omgaan met 
conflicten, maar ook hoe we het weer goed zouden 
kunnen maken”, aldus ds. Bernhard H. Steenwijk. 
Preekvoorziener Germen L. van IJs 
 

Rooster oppas, jeugd- en jongerendienst 
26 september (o, k, t); 10 oktober (k, t); 24 oktober (o, 
k, t); 31 oktober (themadienst jongeren, wel  
kindernevendienst, geen tienerdienst); 14 november (k, 
t); 28 november (o, k, t); 12 december (k, t). 
(O= oppas; K= kindernevendienst; T=tienerdienst). 
Namens Taakgroep Jeugd en Jongeren,  
Suzanna Yska 
 
Gastvoorganger Arjen Lont zondag 3 oktober 
Arjen Lont, gastvoorganger op Israëlzondag, werd in 
2016 geïnstalleerd als Honorair Consul voor Israël in de 
noordelijke provincies. Dit betekent dat hij Israël mag 
vertegenwoordigen in Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel. Een bijzondere titel, want naast Arjen Lont 
zijn er maar twee andere Honorair Consuls in 
Nederland. Arjen Lont wil als consul bedrijven, 
instellingen, scholen en kerken interesseren voor 
samenwerking met Israël, vertelt hij aan het 
Reformatorisch Dagblad.  
“Het land en het volk heeft onze steun, onze oprechte 
vriendschap hard nodig. De liefde, het draagvlak voor 
Israël, neemt af in ons land. Dat vind ik heel erg.”  
Arjen Lont komt regelmatig in Israël en zet zich al jaren 
in voor het land. Zo was hij nauw betrokken bij de 
restauratie van de Molen van Montefiore in Jeruzalem.  
Ook organiseert hij regelmatig reizen naar Israël voor 
zakenrelaties en leden van zijn kerk. Regelmatig gaat hij 
voor in kerkdiensten. 
Preekvoorziener Germen L. van IJs 
 
 

Agenda gebedskringen 
Dinsdag 28 september, 10.00 uur: gebedskring bij 
Hanny Wielenga. Van harte welkom. 
 

Gebed voor de vervolgde kerk in China   
De kerk in China ligt op meerdere vlakken onder vuur. 
Hoewel de overheid er alles aan doet om de jeugd van 
China weg te houden bij het evangelie, zijn er ook 
allerlei lichtpuntjes te zien. Zo rondde een groep 
jeugdleiders een Open Doors-training af.  
Er is een groeiende vraag naar deze training waarin 
jeugdleiders ontdekken hoe ze op creatieve manieren 
aan jongeren het evangelie kunnen uitleggen. 
Dank voor Marcus: hij is eindelijk weer thuis bij zijn 
vrouw en zoontje (6 jaar oud). Hij werd beboet omdat 
hij het evangelie had gedeeld; en omdat hij geen geld 
had, moest hij 6 jaar naar de gevangenis! 
  
 

Om te luisteren 
Lauren Daigle – Tremble 
De wonderen van God. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 3 oktober, 9.30 uur, Israëlzondag, de heer 
Arjen Lont uit Leeuwarden. De tweede collecte is voor 
PKN / Kerk en Israël.  
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van 
elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er 
veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse 
leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing 
Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Het 
geeft hoop voor de toekomst! 
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