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

 

Zondag 17 oktober 2021 
 

Voorganger is de heer Gerrit Jan Heinen uit Dalfsen. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is 
Sjoerd Wijnsma. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De 

tweede collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Wij wensen u een goede week toe!  
 

5e zondag van de herfst: Psalm 124 
‘De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. 

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.’ 
Psalm 124: 8 (BGT) 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 356: 1 en 3 (ELB) Van U 
wil ik zingen  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 98: 1 en 3 
Bemoediging en groet 
Zingen: Klein Gloria, Lied 254 (ELB) 
Inleiding en Bijbellezing: Jesaja 53: 6 en 7 
Zingen ter verootmoediging: Lied 302: 1 t/m 4 (ELB) 
Heer, ik kom tot U  
Leefregels 
Zingen: Psalm 105: 18 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest   
Kinderlied Geen probleem te groot (van Herman 
Boon) 
Schriftlezing: Openbaring 14: 1-5 (HSV) 
Zingen: Psalm 33: 1  
Tekst: Johannes 1: 35-39 (HSV) 
Verkondiging 
Zingen: Gezang 170: 1, 3, 5 en 6 (LvdK) Meester, men 
zoekt U wijd en zijd  
Dankgebed en voorbeden 
Slotlied: Lied 396: 1 en 3 (ELB) Grijpt toch de kansen, 
door God u gegeven  
Zegen, zingend beantwoord met: Lied 416: 4 (LB) Ga 
met God, en Hij zal met u zijn  
 

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. 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Saakje van IJs en Pytsje Dijkstra. 
Van harte aanbevolen! 
 

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 
 

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 

http://www.defontein058.nl/
mailto:donderdagavond@defontein058.nl
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Oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
Vanaf deze week is er weer elke week 
kindernevendienst. Oppas en tienerdiensten staan in 
het onderstaande rooster: 
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 
 
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 
 

Gastvoorganger de heer Gerrit Jan Heinen 
De heer Gerrit Jan Heinen (1957) uit Dalfsen voelde zich in 
1996 geroepen om de Heer te dienen en begon, na bijna 20 
jaar in de grafische industrie te hebben gewerkt als 
ondernemer, uitgever en vormgever, met een studie 
Godsdienst/Pastoraal werk aan de Hogeschool Windesheim 
in Zwolle. Na zijn propedeusejaar is hij overgestapt naar de 
Gereformeerde Hogeschool in Zwolle (thans VIAA) en heeft 
de modules Homiletiek I en II gedaan aan de Theologische 
Universiteit in Kampen (Broederweg). Hij heeft in 2013 de 
Kerkelijke Module van de PKN met goed gevolg afgerond en 
is ingeschreven in het Register van Kerkelijk Werkers. 
Naast zijn werk als grafisch vormgever heeft hij, als parttime 
predikant, de Radiogemeente in Amsterdam, Leiden en Den 
Haag mogen dienen en is, in deeltijd, in verschillende 
gemeenten werkzaam geweest als pastor en kerkelijk 
werker. 
Gerrit Heinen is destijds verschillende keren voorgegaan in 
de Sing In diensten in de Pelikaankerk. 
Preekvoorziener Germen L. van IJs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Irak 
Bid voor Ramy. Hij brengt dozen vol Bijbels en christelijke 
boeken naar verschillende dorpen en steden in Irak. Hij 
maakt lange dagen en reizen door de regio is soms 
ingewikkeld of gevaarlijk. Bid om bescherming voor hem en 
de kostbare lading. Dank mee met Jalila, dat ze samen met 
haar kleinzoons uit de Bijbel kan lezen. De jongens 
ontvingen een kinderbijbel zodat ze op hun eigen niveau 
het Woord van God kunnen begrijpen. En Sedar (21) weet 
het zeker: de Bijbel is de basis om het leven in Irak weer op 
te bouwen. Bid voor alle christenen die betrokken zijn om 
hun dorpen en steden weer op te bouwen. Dankbaar, maar 
ook intens werk. Bid om moed en doorzettingsvermogen. 

 

Om te luisteren 
We Are Messengers – Friend of sinners 
Genade staat in dit lied centraal. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 24 oktober, 09.30 uur, de heer Pieter Knijff uit 
Raard. Tienerdienst. De tweede collecte is voor het 
ZWO-project Rwanda. 


