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

Zondag 17 juli 2022
Voorganger: ds. Peter Smilde uit Drachten. Organist: Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst:
Margreet Mollema. Diaken van dienst: Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De
tweede collecte is voor het IKOS. Er is oppas en kindernevendienst.
Wij wensen u een goede week toe!
5e Zondag van de zomer: Psalm 15
‘Goede mensen mogen bij de Heer komen’
Psalm 15 (BGT)

Liturgie
Zingen voor de dienst: Gezang 21: 1, 3, 4 en 7
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Stil gebed, Onze hulp en groet
Gebed om ontferming
Piano en orgel: Lied 194 (ELB)
Er is een stad voor vriend en vreemde
Bemoediging
Zingen: Lied 728 (HH) Jezus leeft in eeuwigheid
Gebed bij de opening van de Bijbel
Kinderen, kinderlied: The goodness of God
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-11 en 21-27 en
22: 1
Zingen: Lied 766: 1
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
Verkondiging
Zingen: Lied 460 (HH) Ik zal er zijn
Kinderen komen terug
Gebeden
Inzameling van gaven (bij de uitgang)
Zingende Gezegend Lied 101: 1, 6, 7 en 8
(mel. Lied 753) Ik zag het nieuw Jeruzalem
Zegen, Amen

Algemene berichten
Gebedsteam
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar
voor gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke
Wolters. 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
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
De wijkkerkenraad is verheugd u te kunnen
meedelen dat de samenstelling van de
beroepingscommissie is afgerond. In zijn vergadering
van maandag 11 juli is de commissie ingesteld en zijn
de leden benoemd. We verwachten met de volgende
gemeenteleden een goede afspiegeling van de
gemeente te hebben gevonden. De
beroepingscommissie bestaat uit: Germen van IJs,
Henk Douma, Bram Dekker, Hillian Visser, Laura
Dijkstra, Sara Khorsani en Christian Wolters. Zondag
17 juli wordt de beroepingscommissie voorgesteld
aan de gemeente.

Profielschets nieuwe predikant
Wij willen alle gemeenteleden nogmaals danken voor
hun inbreng op de conceptprofielschets nieuwe
predikant. Alle opmerkingen zijn besproken tijdens
onze extra kerkenraadsvergadering van maandag 11
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juli. Dit heeft geresulteerd in een definitieve
profielschets. Deze vindt u in de bijlage bij deze
Zondagsbrief terug. Ook is het gesprek met het Breed
Moderamen van de Classicale Vergadering (BMCV)
besproken. Het gesprek met ds. Wim Beekman en ds.
Ellen Peersmann was zeer plezierig. Ook de tot nu
gevolgde procedure door de wijkkerkenraad is
correct verlopen. De opdracht om een nieuwe
predikant te beroepen is maandag 11 juli gegeven
aan de beroepingscommissie. Het vervolg van de
procedure is dat de wijkkerkenraad de gemeente
vraagt namen in te dienen van kandidaten of
predikanten. Vervolgens zal de wijkkerkenraad aan
het Mobiliteitsbureau van de PKN een advieslijst
opvragen van eventuele kandidaten of predikanten
die beroepbaar zijn. Het is nu aan de commissie om
de beroepingsprocedure verder te volgen. Wij
wensen de commissie succes en Gods zegen op hun
werk.
Namen opgeven van geschikte predikanten/
kandidaten
Leden van de wijkgemeente worden in de
gelegenheid gesteld om namen op te geven van
geschikt geachte predikanten / kandidaten die
passen bij onze wijkgemeente. Deze opgave van
namen moet voorzien zijn van een motivatie /
argumentatie en van de naam die de opgave doet.
Namen kunt u opgeven tot maandag 15 augustus
bij de scriba. E: scriba@defontein058.nl.
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.
Agenda Gebedswerk
Dinsdag 19 juli, 9.45 uur: Women to Women, bij
Anneke de Jong.
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in
Marokko
In haar omgeving is Aisha de enige die gelooft. In
haar huwelijk kan ze niet praten over het geloof.
Bid dat zij andere gelovigen zal ontmoeten.
Dank de Here God dat Omar in zijn geboortestad
een woning heeft gevonden. Bid dat hij zichzelf kan
onderhouden.
Toen Usama tot geloof kwam, zette zijn familie
hem uit huis. Bid om kracht voor Usama, dat hij zijn
toevlucht zoekt bij de Here Jezus en dat zijn familie
tot inkeer zal komen.
Om te luisteren
TobyMac ft. Blessing Offor – The goodness
In de donkerste vallei dringt een glimp van licht
door.

Kerkdiensten
Zondag 17 juli, 19.00 uur, Avondgebed in de Grote
Kerk.
Zondag 24 juli 09.30 uur, ds. Piet Hulshof uit
Jubbega. De tweede collecte is voor het ZWOproject Rwanda.
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