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

Zondag 7 augustus 2022 

Voorganger: kandidaat Rebecca de Kok uit Hulshorst. Organist: Guus Wolters. Ouderling van dienst: 
Germen van IJs. Diaken van dienst: Hero de Jong. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De 
tweede collecte is voor Stichting Leergeld Leeuwarden. Er is geen oppas en kindernevendienst.  

Wij wensen u een goede week toe!  
 

8e Zondag van de zomer: Psalm 33 : 12-22 
‘Vol hoop wachten wij op de Heer. 

Hij helpt ons, hij beschermt ons. 
Hij maakt ons gelukkig, 
bij hem zijn wij veilig.’ 
Psalm 33 : 20-21 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen: Psalm 92: 1, 4 en 6 Waarlijk, dit is rechtvaardig 
Welkom, mededelingen en Stil gebed 
Zingen: Psalm 61: 3 Laat mij als een kleine vogel 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 254 (ELB) Ere zij de Vader en de Zoon 
Gebed van verootmoediging 
Genadeverkondiging 
Mattheus 18: 21-22 (NBV21) 
Leefregels 
1 Petrus 4: 7-11 (NBV21) 
Zingen: Lied 244 (Opw)  
Welzalig de man die niet wandelt 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied Op reis, Marcel en Lydia Zimmer 
Schriftlezing: Jesaja 58: 1-10 (NBV21) 
Zingen: Lied 706: 1 t/m 6 (HH)  
Toen ik naar mijn naaste zocht 
Verkondiging 
Zingen: Lied 350: 1 t/m 4 (LvdK)  
God die leven hebt gegeven 
Dank- en voorbeden 
Afgesloten met een moment voor stil gebed en het 
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ 
Collecte (bij de uitgang) 
Zingen: Slotlied 378 (Opw) Ik wil jou van harte dienen 
Aandacht Gebedsteam 
Heenzending en zegen, 
Zingen: Lied 425 (NLB) Vervuld van uw zegen 
 
 
 

 

Algemene berichten 
Kindernevendienst 
Er is in de zomerperiode geen kindernevendienst. Er ligt 
wel materiaal klaar 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: Peter en Irene de Vries. 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.  
 
 

http://www.defontein058.nl/
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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 
die de opgave doet. Namen kunt u opgeven tot 
maandag 15 augustus bij de scriba.  
E: scriba@defontein058.nl. 
Guus Yska, scriba 
 
Sociaal project via Present 
Wij willen vanuit onze kerk weer een project voor 
Present doen. Deze keer bewoners van Zorgcentrum St. 
Jozef van en naar het Rengerspark brengen, waar in 
verband met het wijkfeest een optreden is van een 
Shantykoor op zaterdagmorgen 3 September. We 
hebben ongeveer tien personen nodig. Wie mee wil 
helpen kan zich opgeven bij Germen van IJs, tel. 
2130400 of Josefien Zijlstra, tel. 8444951. 
 
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. 

 
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Libië 
Toen Moussa zich bekeerde tot het christendom begon 
zijn familie hem gelijk te vervolgen. Bid om bescherming 
voor Moussa. Bouchra is vrijgezel. Ze is op zoek naar 
een christelijke man, maar in haar land wonen relatief 
weinig gelovigen. Bid dat zij de juiste persoon zal 
ontmoeten.Bid voor eenzame gelovigen als Moussa en 
Bouchra. Dank de Heer dat christenen elkaar ondanks 
de lastige omstandigheden weten te vinden. 
 
Om te luisteren 
Trinity – Trinity street 
Allemaal familie. 
  

Kerkdiensten 
Zondag 14 augustus 09.30 uur, ds. Kees Kant uit 
Nijkerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – 
Zending (Egypte) 
De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte. 
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De 
werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks 
toekomstperspectief. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-
Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te 
lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In 
elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met 
de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. Er worden ook 
alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers 
kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden 
gerepareerd. 

 
 


