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

 

Zondag 24 oktober 2021 
 

Voorganger is de heer Pieter Knijff uit Raard. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus 
Yska. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 
collecte is voor het ZWO-project Rwanda. Er is Tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!  

 

6e zondag van de herfst: Psalm 13 
‘Heer, ik vertrouw op uw liefde. Ik zal juichen omdat u mij redt. 

Ik zal voor u zingen, want u bent goed voor mij.’ 
Psalm 13 : 6 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 218 (ELB) Samen in de naam 
van Jezus.  
Welkom en mededelingen  
Intochtslied: Psalm 133 Zie toch hoe lieflijk is’ t dat 
zonen 
Stilte moment  
Bemoediging en groet, gevolgd door Klein Gloria  
Aankondiging Thema: Samen in de naam van Jezus- 
pleidooi voor de gemeente.   
Gebed  
Kinderlied Geen probleem te groot (Herman Boon)  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Psalm 133 (Lector) 
Zingen: Lied 378 (Opw) / 213 (ELB) Ik wil jou van harte 
dienen 
Schriftlezing: Romeinen 12: 1 t/m 12 (Lector) 
Zingen: Lied 968: 1, 2 en 5 De ware kerk des Heren 
Overdenking 
Luisterlied en eventueel meezingen: Lied 797 (Opw) U 
roept ons samen als kerk van de Heer 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Dankgebed en voorbeden  
Geloofsbelijdenis: Eerst lezen en daarna zingen: Lied 
479 (HH) / 439 (Weerklank) Heer U bent mijn leven                    
Oproep tot barmhartigheid: We lezen Leviticus 9: 9-10  
Collectes bij de uitgang 
Zegenlied: Lied 425 Vervuld van Uw zegen      
Zegen, gevolgd door 3 x Amen  
 

Algemene berichten 
 

 
Website De Fontein  
Zie de website www.defontein058.nl voor mededelingen, 
etc. Omrop Fryslân zendt 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 
 

Afscheid en opvolger van Willem Dijkstra 
Zoals u heeft kunnen lezen heeft voorzitter Willem Dijkstra 
om gezondheidsredenen de kerkenraad gevraagd om 
ontheffing uit het ambt als ouderling met bijzondere 
opdracht. Dat is spijtig om te moeten constateren en de 
kerkenraad verleent hem met pijn in het hart deze ontheffing 
per 31 oktober 2021. We zijn Willem veel dank verschuldigd 
voor wat hij de afgelopen 3 jaar als voorzitter voor de 
wijkgemeente en gemeente breed heeft betekend. Na deze 
verlening uit het ambt komt direct het onvermijdelijke 
moment om te praten en te zoeken naar een opvolger. De 
wijkkerkenraad kan u verheugd meedelen dat onze huidige 
jeugdouderling Sjoerd Wijnsma is benaderd met de vraag of 
hij Willem wil opvolgen als voorzitter. Sjoerd heeft hier 
positief op gereageerd. Daar zijn we als kerkenraad heel erg 
blij mee en dankbaar voor. Dat we zo snel een opvolger 
hebben kunnen vinden. In de dienst van zondag 31 oktober 
zal aandacht worden besteed aan het afscheid van Willem en 
aan de beoogd opvolger Sjoerd Wijnsma. In de 
kerkenraadsvergadering van 1 november zal het een en 
ander nog worden bekrachtigd. We bidden voor Willem dat 
hij enige verlichting mag ontvangen en we bidden voor Sjoerd 
dat hij als voorzitter een zegen mag zijn voor de gemeente. 
Guus Yska, scriba 
 
 

http://www.defontein058.nl/
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Kerkenraadsvergadering 
Maandag 1 november vergadert de wijkkerkenraad. Mocht 
u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u 
dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl 
 

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 
verschillende plaatsen: in de kerk op het podium en bij de 
volgende adressen uit de gemeente: Marian van der Wal, 
Anke Hoekstra, Karina van der Wal, Femke Wolters en 
Suzanne Yska. 
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. 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! 
 

Oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
Sinds 17 oktober is er weer elke week kindernevendienst. 
Oppas en tienerdiensten staan in het onderstaande rooster: 
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 
 

Gastpredikant ds. Gert Pennekamp uit Sneek 
Ds. Pennekamp is de voorganger op woensdagavond 3 
november (Dankdienst voor gewas en arbeid).  
Ds. Pennekamp is gereformeerd van huis uit, heeft vijf 
jaar de gemeente Vrouwenpolder en vijf jaar de 
gemeente IJlst gediend. Vervolgens trad hij in dienst bij 
de Koninklijke Marine. Pakweg twaalf jaar is hij actief 
geweest als vlootpredikant, waaronder drie jaar op 
Aruba. 
Een geestelijk verzorger heeft een bijzondere opdracht, 
legt ds. Pennekamp uit. “Een krijgsmacht predikant mag 
Christus present stellen in die heel rare, vreemde 
omgeving van defensie. Het is werk in de wijngaard. Een 
vreemde wijngaard, maar wel Gods wijngaard.” De 
vlootpredikant ziet het als zijn roeping om dit ‘grote 
verhaal’ te vertalen naar het ‘kleine verhaal’ van het 
persoonlijk leven van de militair. 
“Geestelijk verzorgers zijn ‘een vreemde eend in de bijt’ 
van de krijgsmacht”, vervolgt ds. Pennekamp. „Je bent 
wel in die wereld, maar niet van die wereld. Mijn taak, 
mijn uitdaging binnen de krijgsmacht is voluit 
missionair.” Hij glimlacht. “Ik ben een fundamentalist. 
Een krijgsmacht predikant staat namelijk op een 
fundament, het fundament van Jezus Christus.” 
Preekvoorziener De Fontein, Germen L. van IJs 
 

Agenda gebedskringen 
Dinsdag 26 oktober, 10.00 uur: gebedskring bij Pytsje 
Dijkstra. Eenieder is van harte welkom! 
 

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in India 
Bid alstublieft voor de familie van dominee Rahu. Hij werd 
vermoord vanwege zijn geloof en zijn werk. In meerdere 
plaatsen werden de afgelopen tijd kerken vernield. Op 
andere plekken kregen christenen geen toestemming om 
een kerkgebouw te bouwen. Bid dat voorgangers en 
kerkleden sterk blijven ondanks alle uitdagingen. Dominee 
Rana werd vals beschuldigd van ontvoering, zijn zaak loopt 
nog. Bidt u mee dat de Here God hem bevrijdt? 
 

Om te luisteren 
Francesca Battistelli –  
God is good. Een lied van hoop. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 31 oktober, 09.30 uur, ds. Alfons van Vliet uit 
Bolsward. De tweede collecte is voor de Wijkkas. 
Jeugddienst m.m.v. Impuls!  
Thema: "Ontmoet Jezus! Zorg dat je erbij bent, want de 
kans is zeer groot dat je deze dienst je leven lang niet 
zult vergeten. De dienst kan je leven helemaal op z'n 
kop zetten!”, aldus ds. Alfons van Vliet. 


