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

 

Zondag 26 juni 2022 
 

Voorganger: mevrouw Nelleke Berntsen. Organist: Guus Wolters. Ouderling van dienst: Romana 
Bremer. Diaken van dienst: Hero de Jong. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede 

collecte is voor Kerk in Actie – Diaconaat (Nederland). Er is oppas en kindernevendienst.  
Wij wensen u een goede week toe!  

 

2e Zondag van de zomer: Psalm 16 
‘Ik zeg tegen u: U bent mijn Heer, 

ik vind mijn geluk alleen bij u.’ 
Psalm 16 : 2 (BGT) 

 

Liturgie 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtslied: Psalm 84: 1 en 3  
Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer 
Votum en groet  
Zingen: Psalm 84: 6  
Lezen van Gods geboden en gebed om ontferming en 
de Heilige Geest 
Zingen: Lied 8: 1, 3 en 4 (NLB)  
Heer onze Heer hoe heerlijk en verheven 
Kinderlied Heer U kent mij als geen ander 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing OT: 1 Koningen 19: 19 t/m 21 
Zingen: Lied 909: 1 en 2 (NLB)  
Wat God doet dat is welgedaan  
Schriftlezing NT: Lucas 9: 57 t/m 62 
Zingen: Psalm 25: 4 en 6   
Verkondiging / orgelspel 
Zingen: Lied 823 helemaal (NLB)  
Gij hebt o Vader van het leven 
De kinderen komen terug 
Gebeden  
Collecten 
Zingen: Lied 919: 1, 2 en 4 (NLB)  
Gij die alle sterren houdt 
Zegen, 3 x amen 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Na de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Pytsje 
Dijkstra en Bram Dekker. 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 
Beroepingscommissie 
Tot zondag 19 juni kon u namen indienen van 
gemeenteleden voor de beroepingscommissie. De 
wijkkerkenraad dankt de leden die suggesties hebben 
aangedragen. De wijkkerkenraad is op dit moment de 
lijst met namen aan het inventariseren en bekijkt wie 
nog benaderd kan worden.  
Guus Yska, scriba 
 
Geweldig 
Er zijn al 6 personen (autorijders) die zich beschikbaar 
hebben gesteld om Arezoo Salavate op gezette tijden 
naar het AZC in Balk te brengen om daar haar moeder 
te kunnen bezoeken. Arezoo is de komende weken bij 
haar zus in Duitsland die een baby verwacht en waar ze 
als kraamzorg haar zus kan ondersteunen. Begin juli 
zullen we in overleg met Arezoo een poule opzetten 
met de dagen en rijders en met de rijders verder 
overleggen hoe en wat. Fijn dat we zo als gemeente om 
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haar heen kunnen staan. Coördinatie Germen en Saakje 
van IJs. 
 
Terugblik Inspiratieavond 
We kijken terug op een inspirerende ontmoeting met 
elkaar dinsdag 14 juni jl. 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 
  
Agenda gebedswerk 
Donderdag 30 juni, 16.00 uur: gezamenlijke 
gebedskringen in De Fontein. 
  
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Azië 
Dank de Here God voor moedige predikers als Roeslan, 
die in Centraal-Azië rondtrekt om christenen in het 
geheim te onderwijzen en met hen te bidden. 

Om te luisteren 
Rend Collective – Plans 
God heeft een plan voor je leven. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 26 juni, 19.00 uur, Friese Vesper in de Grote 
Kerk. 
Zondag 3 juli, 09.30 uur, Viering Heilig Avondmaal, ds. 
Alfons van Vliet uit Bolsward.  
De Avondmaalscollecte is voor Vluchtelingenwerk.  
De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Diaconaat. 
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.  
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen 
achtergesteld en buiten gesloten. De schooluitval is 
hierdoor hoog. De organisatie CARDS biedt kinderen 
voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek, 
dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en 
verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken 
naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde 
en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite 
waard zijn. 
 

 


