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

Zondag 22 mei 2022
Voorganger is pastor Irene de Vries. Organist is Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst is Bram Dekker. Diaken
van dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN –
Missionair werk. Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst.
Wij wensen u een goede week toe!

Liturgie
Welkom, mededelingen en stil gebed
Lied 121: 1 en 3
Bemoediging en groet
Lied 121: 4
Korte inleiding rond het thema 'gebed'
Gebed van toenadering
Lied 125 (Opw) Heer ik kom tot U
Leefregel: Romeinen 12: 9 - 12
Lied 413: 1 en 3
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied Geef licht
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing uit het OT: 1 Kronieken 4: 1 t/m 11
Lied 487 (LvdK) De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Verkondiging rond het thema 'gebed'
Orgelmuziek - improvisatie
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Lied 845 (Opw) De Zegen
Gebeden
Slotlied 838: 1, 2 en 4
Zegen

Algemene berichten
Gebedsteam
Na de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Gerrit
Jan en Femke Wolters. Van harte aanbevolen!
Collectemogelijkheden (IBAN is gewijzigd)
U kunt uw gaven (ook) overmaken naar rekeningnummer
NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden
o.v.v. collecte 1 (diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte).

Uit de kerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 2 mei
- De Taakgroep Communicatie is aanwezig om te vertellen
over hun werkzaamheden. Er zijn bijvoorbeeld plannen
voor een nieuwe opzet van de Zondagsbrief. Op dit moment
heeft de taakgroep te weinig mensen. Ze willen er graag
meer mensen bij hebben.
- Er is een idee binnengekomen om het Startweekend PGLbreed te organiseren. Op zich een goed idee alleen komt
het te vroeg. Investeren in onze wijkgemeente heeft onze

prioriteit. Christina Dekker en Laura Dijkstra hebben zich
gemeld om het Startweekend te willen organiseren.
- Door de landelijke PKN is emeritaat verleend aan ds.
Kemperman op basis van arbeidsongeschiktheid. Hierdoor
ontstaat per 21 april 2022 een predikantsvacature. Op
zondag 1 mei is er een kanselboodschap hierover geweest.
Verder wordt de gemeente geïnformeerd via Zondagsbrief
en Geandewei. Op verzoek van ds. Kemperman wordt geen
afscheid genomen van de gemeente.
- Op dit moment is 4:14 te gebruiken voor een
vluchtelingengezin uit Oekraïne. Henk Douma coördineert
dit. Er is nog geen gezin aangemeld.
- Binnen het rapport ‘Kerk op Orde’ zijn er verkennende
gesprekken geweest over het pastoraat.
- Er zal binnenkort een orgelconcert worden gegeven in De
Fontein.
Guus Yska, scriba
Vakanties met aandacht
Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk biedt het
hele jaar vakantieweken aan voor mensen die niet (meer)
zelfstandig op vakantie kunnen of willen, vanwege hun
leeftijd, gezondheid of beperking. De weken kenmerken
zich door een open protestants-christelijke identiteit en
deelnemers hebben volop gelegenheid om heerlijk te
genieten. Alleen of samen met anderen. Naast
seniorenvakanties organiseert het Vakantiebureau
vakantieweken voor mensen met een lichamelijke
beperking, mantelzorgers en hun thuiswonende partner
met dementie, mensen met een visuele beperking of met
een verstandelijke beperking. Aandacht voor de wensen
van de gasten staat centraal. De vrijwilligers ondersteunen
waar nodig en zorgen vooral voor een onbezorgde
vakantie. Er is nog volop plek op de verschillende plaatsen
in het land. Kijk op www.hetvakantiebureau.nl of bel met
het Vakantiebureau: 0343 745890. U kunt uw vragen ook
stellen aan de diaconie. Taakgroep Diaconie
Kampeerweekend
In het weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni is het
jaarlijkse kampeerweekend van De Fontein. Voor meer
informatie kun je terecht bij Hendrik Jonker, Jolanda
Postma of Peter de Vries. Aanmelden kan bij Jolanda
Postma.
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Kampeerweekend Extra
Eindelijk, bijna alles mag weer! Corona is niet voorbij, maar
we leren er wel mee te leven. De afgelopen twee jaar
hebben wel veel gevolgen gehad. We merken ook dat het
moeilijk is de draad weer op te pakken. Daarom heeft de
kerkenraad besloten dat het tijd is voor een feest! En niet
zomaar een feest, maar Feest met een hoofdletter. En dat
ziet er als volgt uit: 16.00 uur: opening; 16.15 uur:
champagne! 16.45 uur: koffie met taart; 18.15 uur: heerlijk
eten; 20.00: afsluiting. Iedereen van harte welkom, en zegt
het voort! We vieren dat feest op 18 juni, dat is de zaterdag
van het kampeerweekend op camping De Kleine Wielen.
Aanmelden is fijn: graag bij Ineke Evink.
Bijbelverkenning
Dinsdag 24 mei van 14.30 - 16.00 uur hopen we elkaar weer
te ontmoeten om Psalm 39 met elkaar te lezen en te
verkennen. Neem uw eigen Bijbel mee! Mocht u niet eerder
zijn geweest en interesse hebben om te komen, meldt u
dan telefonisch aan of via e-mail:
kerkelijkwerker@defontein058.nl. Pastor Irene de Vries

middel is om verhoudingen te herstellen. Wilt u ook bidden
voor de vader van Lisa? Hij kent de Here God niet.

Kerkdiensten
Zondag 22 mei, 19.00 uur Friese Vesper in de Grote
Kerk
Hemelvaartsdag 26 mei, 09.30 uur, pastor Gooitzen
Riemersma uit Dokkum. Er is één collecte is voor het
diaconale werk.
Zondag 29 mei, 09.30 uur, ds. Ineke de Kok uit Wilsum.
Er is tienerdienst.
De tweede collecte is voor PKN – Jong Protestant.
Diaconaat: ook voor jongeren.
Jong Protestant en Kerk in Actie hebben werkvormen
ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken
met diaconaat. Jongeren ontdekken op welke manieren
ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen
heen.

Aankondiging: Inspiratieavond 'Present zijn in de wijk'
Dinsdagavond 14 juni wordt in De Fontein een
inspiratieavond gehouden. Houd deze datum vast vrij!
Centraal staat 'wie wordt mijn naaste'! Onder leiding van
Robert Colijn (Solidair Friesland) en de werkgroep
'presentieplek' laten we ons inspireren, gaan we ontdekken
en laten we ons raken. Nadere informatie volgt.
Groothuisbezoek
Inmiddels hebben er een aantal ontmoetingen
plaatsgevonden binnen de kringen onder de naam
groothuisbezoek. Niet alle kringen zijn voorzien van een
kringcontact die deze ontmoeting coördineert. Mocht u met
een groep gemeenteleden graag bij elkaar willen komen
voor een groothuisbezoek waarbij één diens huis openstelt
voor deze ontmoeting, geef dit aan bij de taakgroep
pastoraat. Wij zorgen voor de leiding van het programma
en prikken gezamenlijk een datum.
Taakgroep pastoraat, bestaande uit Eerde de Vries, Jan
Zeeders, Margreet Mollema, Dirk en Suze Lof, Gerda
Koezema en Irene de Vries
Orgelimprovisatie over het scheppingsverhaal
Op zaterdag 4 juni is er in De Fontein een unieke
orgelimprovisatie over het Bijbelse scheppingsverhaal
m.m.v. organist Jaap Sake Heeringa uit Dokkum, aanvang
19.30 uur. Er is samenzang, een indrukwekkend mooie
beamerpresentatie en lezing. Tevens een expositie van
schilderijen van Jan Kooistra over de scheppingsdagen.
Toegang gratis (wel collecte).
Agenda gebedswerk
Dinsdag 24 mei, 10.00 uur: gebedskring bij familie Tromp.
Gebed gevraagd voor Zuidoost-Azië
Bid om volharding voor Aziatische vrouwen als Lisa als zij in
een vijandige omgeving zich liefdevol inzetten voor hun
familie. Daarmee laten zij zien dat vergeving een krachtig
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