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

Zondag 3 juli 2022. Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Alfons van Vliet uit Bolsward. Organist: Karel Bijlsma. Ouderling van dienst: Guus
Yska. Alle diakenen hebben dienst. De Avondmaalscollecte is voor Vluchtelingenwerk. De eerste
collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat.
Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!
3e Zondag van de zomer: Psalm 66 : 1-12
‘Volken, zing voor onze God,
prijs hem met een lied!’
Psalm 66 : 8 (BGT)

Liturgie
“Laat je enthousiasme niet bekoelen”
Zingen voor de dienst: Lied 343 (ELB)
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 105: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 105: 18
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging
Leefregels
Zingen: Psalm 119: 13, 14 en 15
Inleiding kindernevendienst en “overstap”
Kinderlied: Thankful
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Romeinen 12: 1 t/m 12
Verkondiging: (aan begin preek in beeld: Joh 14: 23)
“Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal
hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem
liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en
bij hem wonen.”
Lied “herstel mijn eerste liefde”
Kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 385: 1 en 4
Formulier: “avondmaal vieren”
Zingen: Lied 906: 4 en 8
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen na de maaltijd: Lied 512: 1, 4 en 3
Collecte (bij de uitgang).
Slotlied: Lied 834
Zegen + Lied 415: 3

Algemene berichten
Overstap
Vandaag stappen Sytse, Gerben en Annyck van de
kindernevendienst over naar de tieners.
Gebedsteam
Na afloop van deze dienst zijn beschikbaar voor gesprek
en/of gebed: Dieuwke Jonker en Menno van der Wal.
Van harte aanbevolen!
Website De Fontein
Houdt u zo goed mogelijk de website defontein058.nl
van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke
mededelingen, updates, bemoedigingen, etc.
Collectemogelijkheden
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).
Uitnodiging tot viering van het HEILIG AVONDMAAL
Op zondag 3 juli 2022 mogen we weer de
Maaltijd van de Heer vieren. Ook dit avondmaal
wordt lopend gehouden. Wij vragen u 1,5 meter
afstand te houden en de aanwijzingen op te
volgen. Bent u niet in de gelegenheid de kerk te
bezoeken, dan wordt u hartelijk uitgenodigd het Heilig
Avondmaal zo mogelijk actief met ons mee te vieren via
livestream of de radio. Graag zelfs! Om de band met u
thuis tot uitdrukking te brengen zal aan het begin van de
dienst door de diaken een 'kaars van verbondenheid'
worden ontstoken. Doet u actief mee? Zet dan een klein
stukje brood, een glaasje wijn of druivensap klaar en
wees met ons verbonden door thuis ook een kaarsje aan
te steken en zo het Avondmaal van harte met ons mee
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te vieren! Stem op zondag 3 juli via livestream af op de
dienst.
U bent genodigd!

Uit de kerkenraad
Gesprek met het Breed Moderamen van de Classicale
Vergadering (BMCV)
Voorzitter Sjoerd Wijnsma, scriba Guus Yska en
ouderling Bram Dekker hebben deze week een gesprek
gehad met classispredikant ds. Wim Beekman en
voorzitter van de classis ds. Ellen Peersmann. In dit
gesprek vraagt de wijkkerkenraad toestemming aan het
BMCV om de vacature te mogen stellen. De
wijkkerkenraad heeft toestemming gekregen om een
fulltime predikant van 40 uur per week te mogen
beroepen. Dat is mooi nieuws en daar zijn we dankbaar
voor. Dat betekent dat we als wijkgemeente nu officieel
mogen gaan beroepen.
Concept profielschets nieuwe predikant
Tot zondag 26 juni kon u reageren op de concept
profielschets nieuwe predikant. De wijkkerkenraad dankt de
leden die hierop reageerden. De wijkkerkenraad gaat de
komende week alle reacties doornemen. De wijkkerkenraad
houdt maandag 11 juli een extra kerkenraadsvergadering.
Guus Yska, scriba
Bijbelverkenning
Dinsdag 5 juli van 14.30 - 16.00 uur komen we de laatste
keer voor de zomer bij elkaar in De Fontein. We willen
samen Psalm 139 lezen uit meerdere vertalingen. Neem
zelf uw Bijbel mee! Zijn er nieuwe mensen die deel willen
nemen, meldt u dan aan door te bellen of te mailen via
kerkelijkwerker@defontein058.nl. Pastor Irene de Vries
World Servants 2023
We zijn blij om aan jullie mede te mogen delen dat we
met een groep van 10 jongeren in de zomervakantie van
2023 weer op project gaan met World Servants! Wij gaan
bouwen aan verandering in... Zambia! Op zondag 11

september zullen wij ons in de dienst als groep
presenteren en meer vertellen over de inhoud van het
project. Na de zomervakantie start officieel ons actiejaar
en we hopen op jullie steun en enthousiasme vanuit de
gemeente. Namens de hele World Servants groep:
Feye van der Wal, Christian Wolters en Anika van der Wal.
Agenda gebedswerk
Dinsdag 5 juli, 10.00 uur: gebedskring bij familie Tromp.
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in India
Preetha raakte zwaargewond toen hindoe-extremisten
haar aanvielen. Uit veiligheidsoverwegingen is ze samen
met haar man Navin en dochter al een aantal keren
verhuisd. Ze heeft nog steeds pijn in haar arm; geld voor
een operatie is er niet. Navin kreeg onlangs een
hartaanval. Bid voor zijn gezondheid.
Vinita raakte eveneens gewond toen extremisten haar
huis binnen vielen. Ze is dankbaar dat zoveel mensen voor
haar hebben gebeden na deze overval. Want de Here God
heeft haar hoofd genezen. Zij en haar man wonen nog
steeds in hetzelfde dorp, maar dagelijks ervaren ze de
afwijzing van hun buren en dorpsgenoten. De haat tegen
christenen zit diep.
Om te luisteren
We Dream of Eden – Garden heart
Muziek voor stille tijd.

Kerkdiensten
Zondag 10 juli, 09.30 uur, ds. Gerhard Heeringa uit
Dronten. De tweede collecte is voor het Nederlands
Bijbelgenoot-schap.
Al ruim 200 jaar brengt het Nederlands Bijbelgenootschap
de Bijbel dichtbij. Samen met leden en donateurs maakt
het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven
voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe
vormen.

Avondmaalscollecte voor Vluchtelingenwerk Leeuwarden
Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter, maar een vluchteling laat álles
achter. Als vluchtelingen in Nederland komen zijn ze wel veilig, maar hebben verder helemaal niets.
Met een gift helpt u o.a. vluchtelingen in Leeuwarden bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Uw gift
voor dit werk draagt bij aan: individuele hulp bij de asielprocedure, samenbrengen van verscheurde
gezinnen, begeleiding naar werk en lobby voor humaner beleid. Uw gift kunt u overmaken naar rek. nr.
NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PGL, o.v.v. Vluchtelingenwerk.
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