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

Zondag 29 mei 2022
Voorganger is ds. Ineke de Kok-Mellema uit Wilsum. Organist: Henk Visser. Ouderling van dienst: Germen van
IJs. Diaken van dienst: Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor
PKN – Jong Protestant. Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst.
Wij wensen u een goede week toe!
7e Zondag van Pasen: Psalm 31 : 1-9
‘Ik zal blij zijn en juichen, want u bent goed.
U ziet mijn ellende, u weet hoe moeilijk ik het heb.’
Psalm 31 : 8 (BGT)

Liturgie

Uit de kerkenraad

Zingen voor de dienst: Lied 724 (HH) Hij is Koning
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 86: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 86: 4
Gebed van verootmoediging
Genade verkondiging: Romeinen 5: 1-8 (NBV ’21)
Leefregel: Romeinen 12: 1, 2, 9-18 (NBV ’21)
Zingen: Lied 885 (NLB) Grut is Jo trou, o Hear
Gebed om de Heilige Geest
Inleiding kindernevendienst
Kinderlied Geef licht - Marcel en Lydia Zimmer
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
1e Schriftlezing: Psalm 42 (NBV ’21)
2e Schriftlezing: Efeziërs 1: 15-23 (NBV ’21)
Zingen: Psalm 27: 7
Verkondiging
Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5 (NLB) Zoekend naar licht
De kinderen komen terug
Gebeden
Collectes
Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3 (NLB)
Laat de woorden die we hoorden
Zegen, zingend beantwoorden met: Lied 425 (NLB)
Vervuld van uw zegen

Beroepingsprocedure
De wijkkerkenraad kreeg van de Algemene Kerkenraad
toestemming om de beroepingsprocedure te starten. Bij
het Classicale College voor de Behandeling van
Beheerzaken is inmiddels een solvabiliteitsverklaring
aangevraagd. De goedkeuring door het CCBB kan enige
tijd duren. We houden u op de hoogte.

Algemene berichten
Gebedsteam
Na de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed:
Dieuwke Jonker en Bram Dekker. Van harte aanbevolen.
Collectemogelijkheden
Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om uw
gaven te geven. 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).

Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 7 juni vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u
zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt
u dit doorgeven aan de scriba.
E: scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba
Oproep voor thuis-ontvangers papieren zondagsbrief
In de voor-coronatijd ontving iedereen op zondag voor
aanvang van de dienst de papieren zondagsbrief. Tijdens
de coronatijd bij aangepaste of geen dienst in de kerk
ontving u thuis een papieren zondagsbrief (bezorging
ruim 100 door 17 verspreiders). Nu er weer op
‘normale’ wijze kerkdiensten kunnen worden gehouden,
is besloten te stoppen met de verspreiding van de
papieren versie van de zondagsbrief met ingang van de
eerste zondag na Pinksteren (zondag 12 juni). De
meesten van u zullen weer naar de kerk gaan en hier de
papieren zondagsbrief ontvangen, maar het is ons niet
bekend wie van u wel of niet naar de kerk kan gaan.
Daarom stellen we het volgende voor. Wie niet naar de
kerk gaat of kan gaan en wel ontvangst van de papieren
versie van de zondagsbrief op prijs stelt, kan contact
opnemen met Maarten Kuitert en wel door te kiezen uit
één van de volgende mogelijkheden: mondelinge
benadering; telefonisch; een ‘leuk’ kaartje met hierop
uw naam, adres en telefoonnummer of per e-mail via
iemand met een computer. In dat geval wordt u op de
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nieuwe bezorglijst geplaatst en blijft u vanaf 12 juni de
zondagsbrief ontvangen. De betreffende bewoners in de
zorgcentra St. Jozef, Greunshiem of de Hofwijck hoeven
niet te reageren. Zij blijven de papieren zondagsbrief
ontvangen.
Energietoeslag 2022
Door de oorlog in Oekraïne en verdere spanningen in de
wereld zijn de energielasten enorm gestegen. De
regering heeft daarom besloten dit jaar een
energietoeslag van €800 toe te kennen aan huishoudens
met een laag inkomen. Denkt u in aanmerking te komen
voor de toeslag dan dient u deze zelf aan te vragen bij
de gemeente. Voorwaarden om in aanmerking te
komen voor de toeslag zijn onder andere een netto
inkomen (incl. vakantiegeld) van 1 januari 2022 tot 1
april 2022 dat lager is dan 125% van de bijstandsnorm.
Aanvragen kan digitaal, maar dan heeft u wel DigiD
nodig! Ook kunt u een schriftelijk verzoek doen en het
aanvraagformulier downloaden van de website van de
gemeente Leeuwarden: www.leeuwarden.nl. Druk het
formulier af, vul het in en zend het terug naar de
gemeente. U ontvangt dan binnen 6 weken bericht of u
in aanmerking komt voor de energietoeslag. In de hal
van De Fontein liggen ook blanco aanvraagformulieren
met een toelichting. Lukt het u niet het formulier in te
vullen, schroom dan niet een beroep te doen op hulp
van uw diaconie en spreek een diaken aan!
Taakgroep Diaconie

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.
Gebed gevraagd voor Noord-Korea
Bid voor Jung-hoon die een discipel van de Here God wil
worden nadat hij helemaal ondersteboven was toen hij
voor het eerst over het evangelie hoorde. Dank dat hij
intensieve Bijbelstudieavonden kon volgen
Om te luisteren
Manuël & Désirée – Buitengewoon
Een album met mooie kinderliedjes.

Kerkdiensten
Pinksterzondag 5 juni, 09.30 uur, ds. Jan Kooistra uit
Dwingeloo.
De tweede collecte is bestemd voor Kerk in Actie – Zending
(Zuid-Afrika). Bijbel brengt boeren in actie.
Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat
hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties
lang leven in armoede. Dat maakt hen passief en zonder
hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te
doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT
om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in
beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere
landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst.

Feest!
De coronapandemie heeft veel gevolgen gehad en het is
soms lastig de draad weer op te pakken. Daarom heeft de
kerkenraad besloten dat het tijd is voor een feest! 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 uur: 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: bij Ineke Evink. Hebt
u vervoer nodig? Laat het even weten.
Kampeerweekend
In het weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni is het
kampeerweekend van De Fontein. Ben je geen
kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje door te
brengen op het terrein van de Kleine Wielen. Vrijdagavond
gezellig samen pannenkoeken eten en zaterdagmiddag
sport en spel gevolgd door Kampeerweekend Extra. 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.
Aankondiging: Inspiratieavond 'Present zijn in de wijk'
Dinsdagavond 14 juni wordt in De Fontein een
inspiratieavond gehouden. Houd deze datum vast vrij!
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