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

 

Zondag 10 oktober 2021 
 

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Koos 
Berger. Diaken van dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor JOP / Jeugdwerk. Er is tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!  
 

4e zondag van de herfst: Psalm 119 : 121-128 
‘Geef mij verstand, dan begrijp ik wat u wilt 

en dan kan ik u dienen.’ 
Psalm 119 : 125 (BGT) 

 

Liturgie 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen intochtslied: Psalm 24: 1 en 2 (LB) de aarde en 
haar volheid  
Votum en groet 
Zingen: Psalm 24: 5  
Gods leefregels, Gebed om ontferming en de Heilige 
Geest 
Zingen: Lied 146: 1, 2 en 3 (LB) Zing mijn ziel voor God 
uw Here 
Schriftlezing: Deuteronomium 15: 1 t/m 11  
Zingen: Psalm 103: 1 en 2 Zegen mijn ziel de grote naam 
des Heren 
Schriftlezing: Marcus 10: 17 t/m 31 
Zingen: Lied 313: 1, 3 en 4 een rijke schat van wijsheid 
Verkondiging 
Orgelspel  
Zingen: Lied 185: 1, 2 en 3 (ELB) leer mij Uw weg 
Gebed en het Onze Vader 
Presentatie Tirzah en Martin  
Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7 (LB) U kennen uit en tot U 
leven 
Zegen en 3 x amen. 
 

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 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 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 
 
Bijbelverkenning 
Op dinsdag 12 oktober is er van 10.00 - 11.30 uur in De 
Fontein weer Bijbelverkenning. We lezen met elkaar 1 
Petrus 4: 1 t/m 11. Komt u voor het eerst, meldt u dan 
even aan! 
Pastor Irene de Vries 
 
Werkgroep Weer naar de kerk 
Zoals u allen inmiddels bekend is, kunt u op zondag 
weer naar de kerk komen zonder opgave van tevoren. 
Eenieder kan zijn of haar eigen plekje zelf weer 
opzoeken en voor wie wil, is er na de dienst 
koffiedrinken (ook al is het eerst nog even aan tafel). 
Fijn dat (nagenoeg) alles weer een beetje is zoals 
voorheen. 
Dit betekent wel dat er voor de werkgroep eigenlijk 
geen taken meer liggen. Wij hebben daarom na rijp 
beraad besloten om de werkgroep Weer naar de kerk te 
ontbinden. Het 'telefonisch spreekuur' van Durk en 
Aafke Boomsma komt per direct te vervallen. Per 01 
november 2021 zal ook het mailadres opgeheven 
worden. Een (laatste) hartelijke groet namens de 
werkgroep Weer naar de kerk, 
Jolanda Postma 
 
 

http://www.defontein058.nl/
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Donderdagavond in De Fontein (15+) 
Vanaf donderdag 21 oktober zijn jullie iedere derde 
donderdagavond van de maand welkom in De Fontein. 
Om 18.30 beginnen we gezamenlijk met de maaltijd, 
daarna kun je kiezen voor de (Youth) Alpha-groep, óf 
het maandelijkse programma voor inhoud of 
toepassing. De deelnemers van (Youth) Alpha volgen 
iedere maand hetzelfde programma. Na het programma 
komt iedereen weer bij elkaar voor de nazit, zodat je 
nog even rustig kunt nakletsen.  
Opgave is gewenst! Tot 17 oktober a.s. kun je je 
aanmelden via donderdagavond@defontein058.nl of 
via de whatsapp van Dirk Sierd.  
 

Let op: we richten ons in eerste instantie op iedereen 
tussen de 15 en 35 jaar oud, maar voel je welkom als je 
daar buiten valt! 
Dieuwke & Hendrik, Irene & Peter, Dirk Sierd 
 
Oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
Vanaf deze week is er weer elke week 
kindernevendienst. Oppas en tienerdiensten staan in 
het onderstaande rooster: 
10 oktober (o, k, t); 17 oktober (k); 24 oktober (o, k, t); 
31 oktober (o, k, themadienst jongeren); 7 november (k); 
14 november (o, k, t); 21 november (k);  
28 november (o, k, t); 5 december (k); 12 december  
(o, k, t); 19 december (k); 25 december (k).  
(O= oppas; K= kindernevendienst; T=tienerdienst). 
Namens taakgroep jeugd en jongeren, 
Suzanne Yska 
 
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 ! 
 
Uitnodiging 
Op 18 oktober hebben we onze najaar bijeenkomst 
voor ouderen in De Fontein. 
De meditatie wordt verzorgd door onze kerkelijk werker 
Irene de Vries. Als gast hebben we Jaap Wagenaar uit 
Leeuwarden. Hij brengt bekende liedjes ten gehore, 
waarbij hij zichzelf op de gitaar begeleidt. Er zijn vast 
ook wel nummers die we mee kunnen zingen. Het 
belooft een gezellige middag te worden. We beginnen 
om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een 
collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. 
Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt 
u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de 
taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 
17.15 uur weer op komt halen. 

Taakgroep Ouderen  
  
Agenda gebedskringen 
Dinsdag 12 oktober, 10.00 uur: gebedskring bij fam. 
Tromp. Van harte welkom! 
 
Gebed gevraagd voor de christenen in Syrië 
Steeds meer kerken worden een Center of Hope: zij 
steunen lokale christenen en hun omgeving en bieden 
hoop via allerlei mooie initiatieven. 
Joseph opende met hulp van een Center of Hope een 
café in de verwoeste stad Irbin. Hij hoopt dat zijn 
onderneming anderen aanmoedigt om terug te keren 
naar Irbin. “Hopelijk kunnen we met uw steun het leven 
in de stad Irbin weer terug brengen, evenals de 
kerkleden”, zegt een lokale dominee. Op dit moment 
wonen er slechts 2 christelijke gezinnen in Irbin. 
 
Om te luisteren 
Richlin – King on the inside 
God woont in ons en daarom mogen wij vanuit Zijn licht 
stralen. 
  

Kerkdiensten 
Zondag 17 oktober, 09.30 uur, ds. G. Heinen uit 
Dalfsen. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – 
Werelddiaconaat. 
Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst. 
De noordelijke provincies van Kameroen zijn warm en 
droog en door de klimaatverandering wordt het er niet 
beter op. De woestijn rukt op en verdrijft 
boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, 
zowel moslims als christenen, leven onder de 
armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij 
samen op in een project dat gericht is op duurzame 
landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer 
voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame 
samenleving. 
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