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

Zondag 10 juli 2022 

Voorganger: ds. Gerhard Heeringa uit Dronten. Organist: Henk Visser. Ouderling van dienst: Bram Dekker. 
Diaken van dienst: Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het 

Nederlands Bijbelgenootschap. Er is oppas en kindernevendienst. 
Wij wensen u een goede week toe 

 

4e Zondag van de zomer: Psalm 25 : 1-10 
‘Leer me om trouw te zijn aan u, zeg me wat ik moet doen. 

Want u bent mijn God, u bent mijn redder. 
Ik hoop op uw hulp, elke dag weer. 

Psalm 25 : 5 (BGT) 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 280 De vreugde voert ons  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 108: 1 
Bemoediging en groet 
Zingen: Psalm 108: 2 
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging  
Zingen: Lied 411 (Opw) Geprezen zij de Here 
Leefregel: ELKAAR  
V: Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en 
zusters en acht de ander hoger dan uzelf (Romeinen 12:10) 
A: Laten we daarom streven wat de vrede bevordert en 
naar wat opbouwend is voor elkaar (Romeinen 14:19). 
V: Broeders en zusters, ikzelf ben er van overtuigd dat u 
inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan 
kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent elkaar terecht te 
wijzen (Romeinen 15:14). 
A: Daarom aanvaardt elkaar ter ere van God, zoals Christus 
u heeft aanvaard   (Romeinen 15:7) 
V: Ziet er op toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en 
streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder 
ander (1 Thessalonicenzen 5:15) 
A: Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander 
iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, 
moet u elkaar vergeven (Kolossenzen 3:13) 
V: Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; 
onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid (Kol. 3:16) 
A: Wees goed voor elkaar en vol medeleven (Efeziërs 4:32) 
V: Maar wij gaan onze weg in het licht zoals Hij zelf in het 
licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het 
bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde (1 Johannes 
1:7) 
A: Broeders en zusters…dien elkaar in liefde (Galaten 5:13)                                                            
Zingen: Lied 797 (Opw) Ù roept ons samen als kerk van de 
Heer 

Kinderlied: Thankful 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: 1 Sam.3: 1-10 en 1 Kor. 14: 1-3 (NBV 21) 
Zingen: Lied 317 
Verkondiging 
Zingen: Lied 213 (ELB) Ik wil jou van harte dienen 
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Collecte: vindt plaats bij de uitgang. 
Zingen slotlied: Lied 150a Geprezen zij God 
Zegen: Beantwoord door de gemeente met Lied 425  
Vervuld van uw zegen   

 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Saakje van IJs en Bram Dekker. Van 
harte aanbevolen! 
 

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). Het 
doel wordt steeds op de zondagsbrief en in ‘Geandewei’ 
vermeld. Van harte aanbevolen! Taakgroep Diaconie 
 

Aan Tafel! 
Zaterdag 17 september, 
vanaf 16.00 uur, begint het 

startweekend. In dit 
weekend zal verbinding 
centraal staan met de woorden: Aan Tafel! De buikjes 
zullen goed gevuld worden en er is vertier voor jong en 
oud!  
 

We serveren een 7-gangen menu:  
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Zaterdag 17 september 
1e gang - 16.00 uur: Springtime koffie, speciaal voor jong 

en oud;  

2e gang - 17.00 uur: Hollandse kletspot; 
3e gang - 18.00 uur: De buikjes zullen gevuld worden op 

een bedje van BBQ;  
4e gang - 20.30 uur: Uitbuiken onder het genot van een 

film. 
 

Zondag 18 september 
5e gang - 09.30 uur: Gevoed worden met een theologisch 

sausje;  
6e gang - 11.00 uur: Eigengemaakte versnaperingen met 

keuze uit koffie of thee;  
7e gang - 13.00 uur Lunchtime, speciaal geserveerd door 

World Servants. 
Onder voorbehoud van seizoens ingrediënten kan het 
menu afwijken. 
Chef-koks Laura & Christina 
PS voor dit weekend zijn we nog op zoek naar personeel. 
Je kunt je melden bij de chef-koks. 
 

Uit de kerkenraad 
Beroepingsprocedure 
De wijkkerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat 
de samenstelling van de beroepingscommissie bijna is 
afgerond. Wij danken u nogmaals voor het indienen van 
namen. Op basis hiervan heeft de wijkkerkenraad een 
selectie moeten maken. De beroepingscommissie moet 
niet te groot worden. Zij moet slagvaardig te werk kunnen 
gaan. We verwachten zondag 17 juli de 
beroepingscommissie te kunnen voorstellen aan de 
gemeente. Maandag 11 juli zullen de leden van de 
commissie tijdens een extra kerkenraadsvergadering 
officieel worden benoemd. Ook zal in deze vergadering de 
profielschets definitief worden vastgesteld. Deze zal als 
bijlage bij de Zondagsbrief van 17 juli worden toegevoegd.  
Guus Yska, scriba 

 

Bereikbaarheid De Fontein tijdens de zomerperiode 
Tijdens de zomerperiode is de kerkenraad minder goed 
bereikbaar. Wanneer u geen contact kunt krijgen met 
kerkelijk werker, voorzitter of scriba dan zijn ouderlingen 
Reinouw Jellema en Germen van IJs het aanspreekpunt. 
 

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. Wij willen proberen om een poule 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. 
 
 
 

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in India 
Als hindoeïstische buren de moeder en zus van Mehr op 
straat aanvallen, schiet Mehr te hulp. Maar ook zij wordt 
stevig aangepakt: “Ze sloegen me zonder een greintje 
mededogen in elkaar en probeerden me te wurgen met een 
sjaal.” Mehr belandde bewusteloos in het ziekenhuis en is 
nog steeds niet hersteld. Mehr hoopt heel erg dat haar 
buren de Here Jezus leren kennen. Bidt u mee dat Mehr 
moed krijgt om zich aan Hem vast te houden en van Hem te 
blijven getuigen? 
 

Kerkdiensten 
Zondag 17 juli 09.30 uur, ds. Peter Smilde uit Drachten. De 
tweede collecte is voor het IKOS, godsdienstige vorming 
openbare scholen.  
IKOS zet zich in voor godsdienstige vorming in openbare 
scholen. De wekelijkse lessen zijn voor veel kinderen een 
eerste ontmoeting en kennismaking met godsdienst. Het 
helpt hen op weg de betekenis te leren kennen van Bijbelse 
verhalen en waarden voor hun eigen leven. 


