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

Zondag 12 juni 2022 

Voorganger: ds. Jan Tadema uit Nijkerk. Organist: Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst: Germen van 
IJs. Diaken van dienst: Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor INLIA. Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe!  
 

Trinitatis: Psalm 29 
‘Juich voor de Heer, want hij is machtig. 

Buig voor hem, want hij is heilig.’ 
Psalm 29 : 2 (BGT) 

 

Liturgie 
Deze keer alleen op de beamer. 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Na de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: 
Saakje van IJs en Menno van der Wal. 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 NL37 INGB 0000 8448 06 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 
 

Uit de kerkenraad 
 

Beroepingsprocedure 
De wijkkerkenraad kreeg toestemming van de 
Algemene Kerkenraad om met het Breed Moderamen 
van de Classicale Vergadering (BMCV) te overleggen. In 
het gesprek met het BMCV wordt toestemming 
gevraagd om de vacature te mogen stellen. Een 
afvaardiging van de wijkkerkenraad heeft binnenkort 
een gesprek met het BMCV. Inmiddels heeft het 
Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (CCBB) een Solvabiliteitsverklaring 

afgegeven aan de Protestantse Gemeente Leeuwarden 
in de vacature van ds. J.G. Kemperman. De 
Solvabiliteitsverklaring is nodig om een nieuwe 
predikant te kunnen beroepen. Na toestemming van 
het BMCV volgt het instellen van een 
beroepingscommissie. 
 
Beroepingscommissie 
Om een predikant te mogen beroepen is een 
beroepingscommissie nodig. De wijkkerkenraad heeft al 
enkele gemeenteleden benaderd of zij eventueel deel 
willen uitmaken van de beroepingscommissie. Om over 
voldoende namen te beschikken vraagt de 
wijkkerkenraad aan u als gemeente of u namen wilt 
indienen van geschikte kandidaten voor de 
beroepingscommissie.  U kunt deze namen indienen 
vóór zondag 19 juni 2022 bij de scriba. E: 
scriba@defontein058.nl. Wanneer u namen opgeeft 
vragen wij u erbij te vermelden waarom deze kandidaat 
geschikt is voor de beroepingscommissie. Na 19 juni 
inventariseert de wijkkerkenraad de lijst met 
kandidaten. Als alle kandidaten zijn benaderd stelt de 
wijkkerkenraad de definitieve beroepingscommissie 
vast. De beroepingscommissie wordt pas geïnstalleerd 
na toestemming om te mogen beroepen en wanneer de 
namen bekend zijn gemaakt aan de gemeente. 
 
Profielschets nieuwe predikant 
In zijn vergadering van dinsdag 7 juni 2022 heeft de 
wijkkerkenraad een concept profielschets van de nieuw 
te beroepen predikant opgesteld. Deze concept 
profielschets wordt in de Zondagsbrief van 19 juni 
gepubliceerd. U wordt dan uitgenodigd om te reageren 
op de concept profielschets. Dit kan tot zondag 26 juni 
2022. Na deze datum wordt de profielschets definitief 
vastgesteld. 
Guus Yska, scriba 

http://www.defontein058.nl/
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Inspiratieavond 'Present zijn in de wijk' 
We worden geïnspireerd, we gaan ontdekken en we 
laten ons raken! Thema: Wie wordt mijn naaste 
Wanneer: dinsdagavond 14 juni. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. 
Door: Robert Colijn en werkgroep 'presentieplek' 
 
Bijbelverkenning  
14 juni a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten in De 
Fontein van 14.30 - 16.00 uur. We lezen vooraf Psalm 
118 en bespreken deze die middag met elkaar. Neemt u 
zelf uw Bijbel mee! 
Pastor Irene de Vries 
 
Jongerengroep 
De maand juni is er geen ontmoeting meer in het 
Jabixhûs. Er is wel een alternatief. We hopen elkaar te 
treffen op vrijdagavond 17 juni op Camping De Kleine 
Wielen tijdens het kampeerweekend. Net als de acht 
voorgaande jaren, worden er op deze avond weer 
heerlijke pannenkoeken gebakken door 
gemeenteleden. We kunnen zo aanschuiven en elkaar 
daar ontmoeten. Geef je vóór dinsdag 14 juni op bij Dirk 
Sierd de Vries. Groet van  
Hendrik en Dieuwke, Peter en Irene en Dirk Sierd 
 
Kampeerweekend 
Het is bijna zover! Het jaarlijkse kampeerweekend van De 
Fontein is van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni op de 
camping van De Kleine Wielen. Kom kamperen of op 
vrijdagavond smullen van de heerlijke pannenkoeken! 
Zaterdag is er een leuke spelmiddag. Wilt u/jij meedoen 
met het altijd weer gezellige samenzijn op de camping? 
LET OP: Opgeven kan t/m zondag 12 juni bij Jolanda 
Postma via:  
 
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 i.v.m. het eten Hebt u 
vervoer nodig? Laat het even weten. 
Ineke Evink 
 
Zondag voor de Vervolgde Kerk 
Vandaag is het de jaarlijkse Zondag voor de Vervolgde 
Kerk, al jaren een inspirerend initiatief van Open Doors. 
Voor het eerst doen ook andere christelijke organisaties 
mee aan deze gebedszondag voor vervolgde christen, te 
weten: SDOK, St. HVC, en Friendensstimme. Prachtig, en 

tegelijk broodnodig! U vindt op uw zitplaats een speciale 
uitgave van Kerk in de Knel die u mag meenemen en thuis 
kunt doorlezen en in uw gebeden kunt opnemen.  

 
Agenda gebedswerk 
Maandag 13 juni, 19.15 uur: gebedskring bij Anneke de 
Jong. 
 
Gebed gevraagd voor Egypte 
Wilt u bidden voor Magda en haar vier kinderen die hun 
man en vader, Nashaat verloren. Hij overleed na een ruzie 
in een winkel. De winkeleigenaar zag aan een tatoeage dat 
Nashaat christen was. Samen met andere mensen stak hij 
Nashaat neer. 
 
Om te luisteren 
SEU Worship, Sydney James – Tell all my friends 
Vertel al mijn vrienden over Jezus. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 12 juni, 17.00 uur, Choral Evensong in de Grote 
Kerk 
Zondag 19 juni, 09.30 uur, de heer Sjouke van der Meulen 
uit Kollumerzwaag m.m.v. Impuls. Er is Tienerdienst. De 
tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. 
 


