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

Zondag 24 juli 2022
Voorganger: ds. Piet Hulshof uit Jubbega. Organist: Karel Bijlsma. Ouderling van dienst: Germen van
IJs. Diaken van dienst: Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede
collecte is voor het ZWO-project Rwanda. Geen oppas en geen kindernevendienst.
Wij wensen u een goede week toe!
6e Zondag van de zomer: Psalm 138
‘Heer, u zult me altijd beschermen.
Uw trouw duurt eeuwig, Heer.
Laat uw wereld niet in de steek!’
Psalm 138 : 8 (BGT)

Liturgie
Zingen voor de dienst: Lied 985: 1, 2 en 3 (NLB)
Heilig, heilig, heilig
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Lied 710 (Opw) Gebed om zegen
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 705: 1 (NLB) Ere zij aan God, de Vader
Gebed
Leefregels: Efeziërs 4: 25 t/m 5: 2
Zingen: Lied 342 (ELB) Heer, ik prijs uw grote naam
Kinderlied: Thankful – Lifetree kids
Schriftlezing: Psalm 134
Zingen: Psalm 134: 1 (vrouwen), 2 (mannen), 3 (allen)
Schriftlezing: Efeziërs 1: 3 t/m 6
Zingen: Psalm 103: 1 Zegen, mijn ziel
Verkondiging: Zegen de HEER
Zingen: Lied 226 (ELB) De kracht van uw liefde
Gebeden
Collecte vindt plaats na de dienst bij de uitgang.
Slotlied: Lied 315: 1, 2 en 3 (NLB)
Heb dank, o God van alle leven
Zegen
Beantwoorden met Lied 425 (NLB)
Vervuld van uw zegen

Algemene berichten
Kindernevendienst
Er is in de zomerperiode geen kindernevendienst. Er ligt
wel materiaal klaar in de kerk voor de kinderen. Zij
kunnen daarmee zelfstandig aan de slag. De
kindernevendienst start weer op zondag 28 augustus.

Gebedsteam
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor
gesprek en/of gebed: Saakje van IJs en Pytsje Dijkstra.
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
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.

Uit de kerkenraad
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
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die de opgave doet. Namen kunt u opgeven tot
maandag 15 augustus bij de scriba.
E: scriba@defontein058.nl.
Guus Yska, scriba
Koffiedrinken
Zijn de buren naar de Veluwe en de kinderen naar
Frankrijk, bent u zelf alweer terug van vakantie of gaat u
nog weg, voelt u zich een beetje in de steek gelaten, of
vindt u het gewoon gezellig om een kopje koffie te
komen drinken?
Ook in de zomervakantie zijn we iedere
woensdagochtend in De Fontein en staat om half tien
de koffie klaar. U bent van harte welkom.
De schenkers.
Om te luisteren
Leslie Jordan – Great I am
Hoe groot is God.
Heeft u al gereserveerd?
Zaterdag 17 september, vanaf 16.00
uur, begint jullie 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:
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 seizoensingrediënten en
weersomstandigheden kan het menu afwijken.
Reserveringen graag naar:
startweekend@defontein058.nl
Chefkoks Laura & Christina
P.S. voor dit weekend zijn we nog op zoek naar
personeel. Je kunt je melden bij de chefkoks op
bovenstaand adres.
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in NoordKorea
In het geheim luistert Kyung-Chong naar christelijke
radioprogramma’s. Ze is enorm dankbaar dat deze
programma’s aangeboden worden. “Het is een kostbaar
geschenk, omdat onze geestelijke oren en ogen worden
geopend.“
Bid voor gelovigen die in het geheim luisteren naar
christelijke radioprogramma’s. Ze riskeren hier hun
leven voor. Bid dat ze niet ontdekt worden.

Kerkdiensten
Zondag 31 juli, 09.30 uur, ds. Jan van der Veen uit
Sneek. De tweede collecte is voor Jeugdwerk
Protestantse Gemeente Leeuwarden.
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