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

Zondag 8 mei 2022 

Voorganger is ds. Kersten J. Bijleveld uit Boornbergum. Organist is 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 – Noodhulp. Er is oppas en kindernevendienst.  
Wij wensen u een goede week toe!  

 

4e Zondag van Pasen: Psalm 100 
‘De Heer is goed. 

Zijn liefde duurt eeuwig, hij blijft altijd trouw.’ 
Psalm 100 : 5 (BGT) 

 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 122 (ELB)  
Daar juicht een toon 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 32: 3  
Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Bemoediging en groet 
Zingen: Ps. 32: 4  
Zo spreekt de HEER: `Mijn weg zal Ik u wijzen, 
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging  

Zingen: Lied 134: 2, 3, 5 en 6 (ELB) Uw wondere genade  
Regel van dankbaarheid uit Jacobus 4: 13 - 17 
Zingen: Gez. 326: 1 Een rijke schat van wijsheid 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: Geef licht, Marcel en Lydia 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Lukas 24: 13 - 35 
Zingen: Gezang 73 (op de wijze van Ps. 134)  
De Heer is onze reisgenoot, 
Verkondiging  -  ‘Jezus onze Reisgenoot’ 
Zingen: Gezang 392  
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Collecte vindt plaats na de dienst bij de uitgang 
Slotlied: Lied 341 (ELB) Heer, God, U loven wij 
Zegen - Een reiszegen 
Beantwoorden door de gemeente met het zingen van 
Lied 425 (NLB) Vervuld van uw zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene berichten 
 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Peter de Vries en Saakje van IJs. 
Van harte aanbevolen! 
 
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.  
  
Collectemogelijkheden 
Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om 
uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken 
naar rekeningnummer NL38 RABO 0146 7466 94 t.n.v. 
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en 
kerk) of 2 (doelcollecte). Het doel wordt steeds op de 
zondagsbrief en in ‘Geandewei’ vermeld. Van harte 
aanbevolen! Taakgroep Diaconie 
 
Oproep 
De tuinploeg heeft dringend uitbreiding nodig om de 
tuin rond de kerk te onderhouden. Dit speelt met name 
in de zomermaanden vanwege de vakantie van de 
tuinmannen. U kunt u bij Jaap Visser aanmelden. 
 
Uitnodiging voor ouderen 
Op 9 mei is er een voorjaarsbijeenkomst voor ouderen 
in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door pastor 
Irene de Vries uit Leeuwarden. Als gast hebben we 
Wiebe Biesma uit Heerenveen. Hij komt ons vertellen 
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over zijn rondreis per motor door Noord-Vietnam en 
laat ons hiervan ook beelden zien.  
We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de 
middag wordt er een collecte gehouden voor de 
gemaakte kosten. Heeft 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 
 
Kampeerweekend 
In het weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni is het 
kampeerweekend van De Fonteingemeente dat al voor 
de negende keer wordt gehouden. De eerste mensen 
hebben zich ondertussen aangemeld, maar er kunnen 
nog meer bij. Er is volop ruimte voor kampeerders, 
maar ook daggasten zijn van harte welkom.  
Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om 
een dagje door te brengen op het terrein van de Kleine 
Wielen. Verder is het goed om te weten dat er 
vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. 
Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur, waarna 
we aan het eind van de middag de barbecue aansteken. 
Aanmelden (kampeerders, daggasten) kan tot zondag 
10 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Hendrik 
Jonker, Jolanda Postma of Peter de Vries. Aarzel dus 
niet en geef je op voor het kampeerweekend bij Jolanda 
Postma. 
 
Agenda gebedswerk 
Dinsdag 10 mei, 10.00 uur: gebedskring bij Hanny 
Wielenga. 
Dinsdag 10 mei, 19.15 uur: (uitgestelde) gebedskring bij 
familie Brouwer. 
Donderdag 12 mei, 16.00 uur: gezamenlijk gebedsuur in 
De Fontein. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Centraal-
Azië 
In de Aziatische cultuur is het een grote schande voor 
een familie nog een ongetrouwde, volwassen dochter 
te hebben, die bovendien ook nog christen is. Samida 
vraagt: “Bid alsjeblieft dat mijn ouders mij gaan 
accepteren zoals ik ben en dat ik geloof in de Here 
Jezus. Bid dat zij terugkeren naar Jezus! Zij zijn 
teleurgesteld in Hem en zijn weer moslim geworden. 
Bid om uitzicht voor mij.” 
 
Om te luisteren 
Love & The Outcome – I’ll find You 
Als je op zoek gaat naar God hoef je niet ver te zoeken. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 8 mei, 17.00 uur, Choral Evensong in de Grote 
Kerk. 
Zondag 15 mei, 09.30 uur, proponent Naomi Wiskerke - 
van Lobestein uit Kampen. Themadienst jeugd m.m.v. 
Impuls.  
De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Diaconaat 
(Nederland). Op adem komen in De Glind. 
Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de 
gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich 
ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De 
Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en 
leeromgeving.  
 
 
 

 
 

 


