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

 

Zondag 3 oktober 2021. Israëlzondag   

Voorganger is de heer Arjen Lont uit Leeuwarden. Organist is Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst is 
Germen van IJs. Diaken van dienst is Hero de Jong. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor PKN / Kerk en Israël. Wij wensen u een goede week toe! 
 

3e zondag van de herfst: Psalm 8 
‘Heer, onze Heer, groot is uw macht, 

overal op aarde!’ 
Psalm 8 : 2 en 10 (BGT) 

 
Liturgie 
Thema van de dienst is: “Gods verbond met Israël” 
Zingen voor de dienst: Lied 868: 1, 2 en 5 (LB) Lof zij de Heer 
de almachtige koning der ere 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Lied 413: 1 en 2 (LB) Grote God wij loven U 
Bemoediging en groet   
Gebed om verootmoediging en genade verkondiging en de 
leiding van de Heilige Geest 
Beantwoorden met zingen: Lied 125 (Opw) Heer ik kom tot 
U ( alle verzen) 
Leefregels  
Zingen: Psalm 84: 1, 3 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mijn 
Heer 
Kinderlied: Geen probleem te groot 
Schriftlezing: Psalm 105: 1-12 en 42-45 
Zingen: Psalm 105: 1, 3, 5 en 17 Looft God de Heer, en laat 
ons blijde 
Verkondiging: Gods verbond met Israël  

Zingen/luisteren naar Psalm 100 in Israëlstijl * 
Dankgebed 
Collectes bij de uitgang 
Slotlied: Lied 194: 1, 2 en 4 (ELB) Er is een stad voor vriend 
en vreemde 
Zegen, beantwoorden met: Lied 425 (LB) Vervuld van uw 
zegen 
Hierna op de beamer: Lied 367 (Opw) Als God zijn stem doet 
horen in Israël 
 

* Mannenkoor Ichthus, opleidingskoor Belle Magali en prachtige 

samenzang komen bij elkaar in deze psalm 100 in Israëlische stijl.  
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Peter en Irene de Vries. Tot 12.30 uur 

kunt u hen ook bereiken via tel.nr. 058-2131292. Van harte 
aanbevolen! 

 

Omrop Fryslân zendt in oktober een kerkdienst uit vanuit de 
Hobbe van Baerdtkerk in Joure, 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 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 
 

Koffiedrinken … HET IS WEER ZOVER! 
Een bekende kreet voor hen, die in het verleden op 
woensdagmorgen kwamen koffiedrinken in De Fontein. Ruim 
1 ½ jaar hebben we niet samen koffie kunnen drinken, maar 
binnenkort mogen we deze traditie weer opstarten. 
Woensdag 13 oktober zijn jullie vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur 
hartelijk welkom. De opstelling van de tafels wordt anders 
dan we gewend waren, maar gaandeweg zien we wel of het 
anders moet of kan. TOT ZIENS ! 
 

Schoenendoosactie 
Ook dit jaar hebben we weer de schoenendoosactie. 
Iedereen kan meedoen aan deze prachtige actie, door zelf 
een schoenendoos te versieren en te vullen met de 
aangegeven spullen uit de folder. Het inleveren van de 
schoenendoos kan tot en met zondag 14 november op 

http://tel.nr/
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verschillende plaatsen: In de kerk op het podium en bij een 
aantal adressen in de gemeente Het verzenden van de 
schoenendoos kost € 5,00. Graag zoveel mogelijk contant in 
een envelop op de doos doen. Wil je liever geld overmaken, 
neem dan een contact op met Marian van der Wal (058-
2127844). Als je geen schoenendoos wil maken, maar wel 
een bijdrage wil leveren dan mag en kan dat altijd! We hopen 
ook dit jaar op een groot aantal dozen! Doe jij ook mee? 
Succes! 
 

Bericht Taakgroep Jeugd en Jongeren 
Onze jongerenwerker Rachèl heeft aangegeven te gaan 
stoppen. Ze wil zich focussen op andere activiteiten en 
heeft daarom besloten haar functie als jongerenwerker 
binnen De Fontein neer te leggen. Ze geeft wel aan 
betrokken te willen blijven bij de gemeente, maar zal niet 
meer werkzaam zijn als jongerenwerker.  
We bedanken Rachèl voor haar inzet als jongerenwerker 
en wensen haar veel zegen voor de toekomst. 
Met het vertrek van Rachèl vallen opnieuw een aantal gaten 
in de leiding van verschillende jongerenactiviteiten. Eerder 
deed de taakgroep al een oproep voor nieuwe leiding voor 
de Kindernevendienst en de kinderoppas (die oproep staat 
nog steeds!). Daar komt nu een dringende oproep bij voor 
leiding voor Attention4You en de tienerdiensten:  
Op vrijdagavond is er voor de 12-15 jarigen Attention4You, 
een inhoudelijke en gezellige avond. Wie wil deze jonge 
tieners 1 x per maand een leuke avond bezorgen? 
Daarnaast zijn er de tienerdiensten. Elke twee weken op de 
zondagmorgen voor de tieners vanaf 12 jaar. Ook daarvoor 
hebben we met het vertrek van Rachèl nieuwe leiding 
nodig. We zoeken iemand die samen met Feye eens in de 
zes à acht weken de diensten wil verzorgen. 
Lijkt het je leuk en/of voel je je geroepen om je in te zetten 
voor de jongeren van onze gemeente? Neem contact op 
met Sjoerd Wijnsma of Romana Bremer ( 
 

Rooster oppas, jeugd- en jongerendienst 
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 
 

Lectuur om na de dienst mee te nemen  
Israelactueel, een krant met nieuws en Bijbelse 
achtergronden. Isreality, speciaal voor jongeren van 16-28 
jaar. Tov Clubmagzine, speciaal voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd 16 pagina’s. Germen L. van IJs   
 

Agenda gebedskringen 
Dinsdag 5 oktober, 19.30 uur: gebedskring bij familie 
Brouwer. 
 

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Central-Azië 
Chalpona is de enige christen in haar islamitische gezin. 
Onlangs had ze een grote aanvaring met haar zoons. Zij 
eisten van haar dat ze haar geloof opgeeft en dat ze stopt 

met evangeliseren. Chalpona’s zonen werken voor de 
overheid en zijn bang, dat haar geloof hun reputatie in 
opspraak brengt. De islam verlaten wordt niet alleen gezien 
als afwijzing van het geloof, maar ook als afwijzing van je 
identiteit. Chalpona houdt zielsveel van haar zoons, maar 
heeft hen verteld dat –als ze zo bang zijn hun reputatie te 
verliezen - ze mensen maar moeten vertellen dat zij haar 
niet kennen! 
 

Kerkdiensten 
Zondag 10 oktober, 09.30 uur, mevrouw Nelleke 
Berntsen. Tienerdienst en kindernevendienst. De tweede 
collecte is voor JOP / Jeugdwerk. Opvoeden doe je niet 
alleen. De kerk is een plek waar ouders in 
geloofsopvoeding ondersteund kunnen worden, hun 
geloof en opvoedvragen delen en bemoedigd kunnen 
worden door anderen. Jong Protestant heeft materiaal 
ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en 
kinderen te stimuleren. 


