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

Zondag 19 juni 2022  

Voorganger is pastor Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag. Organist Henk Visser. Ouderling van 
dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en 

kerk. De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. Er is oppas, kindernevendienst en 
tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!  

1e Zondag van de zomer: Psalm 89 : 1-9 
‘Heer, machtige God, niemand is zo machtig als u. 

U bent altijd trouw, Heer.’ 
Psalm 89 : 9 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 343: 1, 2, 3 en 4 (ELB) Heer 
onze God hoe heerlijk is uw Naam 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtslied: Lied 255: 1, 2 en 3 (LvdK) Ere zij aan God 
de Vader 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 971: 1, 2 en 3 (LB) Zing een nieuw lied voor 
God de Here 
Regels voor onderweg 
Zingen: Lied 308: 1, 2 en 3 (ELB) Doorgrond mijn hart 
Gebed om opening van het Woord 
Kinderlied: Heer U kent mij als geen ander 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Lucas 7: 11 – 22 
Zingen: Lied 455: 1, 2 en 3 (LvdK) Als Hij maar van mij is 
Overdenking, thema: Christus laat zien dat Hij macht 
heeft over de dood 
Zingen: Psalm 73: 10 en 9 Wien heb ik in de hemel Heer 
De kinderen komen terug  
Dankgebed en voorbeden 
Lied van YouTube: Ik zal er zijn 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Lied 341 (ELB) Heer God U loven wij 
Zegen, gevolgd door Lied 416: 1 
 

Algemene berichten 
Gebedsteam 
Na de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Gerrit 
Jan en Femke Wolters 
 
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 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 juni 
- Twee leden van de Taakgroep Jeugd & Jongeren zijn 
aanwezig. De coronaperiode heeft het jeugdwerk geen 
goed gedaan. Gelukkig is er weer een toename van het 
aantal tieners bij de tienerdienst. Ook volgend jaar gaat 
er weer een groep een World Servants-project doen. En 
verder is het fijn dat de taakgroep binnenkort nieuwe 
leden mag verwelkomen. 
- De gemeente is geïnformeerd over het emeritaat van 
ds. Hans Kemperman. Ds. Kemperman had aangegeven 
geen afscheid van de gemeente te kunnen nemen. Dit 
hebben wij moeten respecteren. De enige wens was om 
binnen het moderamen nog fysiek afscheid te nemen. 
Tijdens de moderamenvergadering van 30 mei is hier 
aandacht aan besteed. Hans is een boekenbon 
overhandigd en Caroline een boeket bloemen. Na 
afloop hebben zij aangegeven het afscheid op deze 
manier als zeer prettig te hebben ervaren. 
- Vanuit Kerk op Orde wordt gekeken naar de 
bestuursstructuur van de kerk. 
- De wijkkas is gecontroleerd en goedgekeurd. De 
penningmeester wordt decharge verleend. 
- Zaterdag 18 juni wordt een feest georganiseerd tijdens 
het kampeerweekend. Wellicht volgt er ook nog een 
klein feestje tijdens het startweekend in september. 
- De PGL ontving van de classis een 
solvabiliteitsverklaring om te mogen beroepen. Ook de 
AK gaf toestemming. Er volgt binnenkort een gesprek 
met de classis. Aan de gemeente wordt gevraagd om 
namen in te dienen voor de beroepingscommissie. Er 
zal een concept profielschets worden opgesteld en 
worden gepubliceerd. Ook hier wordt de gemeente 
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gevraagd om te reageren. Hierna wordt de 
samenstelling van de beroepingscommissie definitief 
vastgesteld en voorgesteld aan de gemeente. Daarna 
wordt de beroepingscommissie officieel geïnstalleerd. 
Ook wordt dan de definitieve profielschets vastgesteld. 
- Zondag 12 juni is Zondag van de Vervolgde Kerk. Er 
wordt een krant op de stoelen neergelegd. 
 
Profielschets nieuwe predikant 
Bij deze Zondagsbrief vindt u een concept profielschets 
van de nieuw te beroepen predikant. Voor de 
duidelijkheid: de profielschets is géén vacaturetekst. De 
wijkkerkenraad vraagt u te reageren op deze 
profielschets. U kunt uw reactie doorgeven vóór zondag 
26 juni 2022 aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl. Na 
26 juni stelt de wijkkerkenraad de definitieve profielschets 
vast.  
Guus Yska, scriba 
 
Terugblik Inspiratieavond 
We kijken terug op een inspirerende ontmoeting met 
elkaar afgelopen dinsdag in De Fontein. Robert Colijn 
vertelde wat over 'presentie'. En over zijn werk vanuit 
Solidair Friesland en contacten die er zijn met wijkteam 
Amaryllis. Via hen heeft hij advertenties ontvangen van 
maatjes met een licht verstandelijke beperking. Heel 
concreet zijn er mensen die een maatje zoeken en waar 
wij als gemeenteleden aan kunnen meewerken. De vier 
advertenties zijn na de viering in te zien op de statafel 
bij de bar. Heeft u interesse of wilt u meer informatie. 
Daarvoor kunt u terecht bij één van de werkgroepleden: 
Germen van IJs, Harold de Haan, Riane Boerman en 
Irene de Vries 
   
Oproep 
Een jonge Iranese vrouw (Arezoo Salavate), die sinds enige 
tijd onze gemeente regelmatig bezoekt, komt uit het 
asielzoekerscentrum in Balk waar ze samen met haar 
moeder was ondergebracht. Arezoo heeft inmiddels een 
verblijfsvergunning en heeft huisvesting in Leeuwarden 
maar haar moeder niet, die verblijft nog in het AZC in Balk. 
Haar moeder is onlangs getroffen door een herseninfarct 
en heeft extra bezoek nodig van haar dochter, zij is de 
enige van de familie die in Nederland woont. Arezoo heeft 
geen rijbewijs en is hierdoor afhankelijk van openbaar 
vervoer Leeuwarden-Balk v.v. wat haar 4 uren reistijd per 
bezoek kost.  
We willen proberen om een poule te vormen en 
doen  hierbij een oproep aan gemeenteleden die circa 1 
keer per maand met Arezoo naar Balk wil rijden, zodat ze 
daar haar moeder kan bezoeken. Meer informatie en 
opgave kan bij: 
Germen en Saakje van IJs. 
 

Stichting Netwerk Time to Connect 
Vandaag hebben we in de tienerdienst Jana van Netwerk 
Time to Connect op visite. Jana en Ruben gaan onze 
jongeren enthousiasmeren om er voor elkaar en voor 

onze stad te zijn. Elkaar helpen op basis van ieder zijn of 
haar eigen kwaliteiten en talenten. Wilt u ook weten wat 
Netwerk Time to Connect doet? Wilt u ook wel eens zien 
wat er nu zit in zaal 4? Kom straks na de dienst gerust 
even langs. Jana en Ruben vertellen jullie met alle plezier 
over het mooie werk dat we in de stad mogen doen. 
 

Agenda gebedswerk 
Dinsdag 21 juni, 10.00 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra. 
 

Gebed gevraagd voor Syrië 
Aan het begin van dit jaar ontsnapten IS-leden uit een 
gevangenis in de Syrische stad Hassakah. Wilt u bidden 
voor de kerk in Hassakah? Christenen in deze stad zijn een 
belangrijk doelwit voor IS. 
 

Om te luisteren: The Psalm Project & Soweto Gospel 
Choir – Hallelujah.  Een mooi gedragen lied. 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 19 juni, 19.00 uur, Avondgebed in de Grote Kerk. 
Zondag 26 juni, 09.30 uur, mevrouw Nelleke Berntsen. De 
tweede collecte is voor Kerk in Actie – Diaconaat 
Nederland. Hulp en perspectief voor mensen zonder 
papieren. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Veel van hen zijn arbeidsmigranten, 
anderen bleven na een mislukte asielprocedure in 
Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 
hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben 
weinig rechten en er is altijd angst op uitzetting. Diverse 
kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in 
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en 
Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding 
en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.  


