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

Zondag 28 augustus 2022 

Voorganger: ds. Margriet van der Kooi uit Driebergen-Rijsenburg. Organist: Gerjan Dekkema. 
Ouderling van dienst: Guus Yska. Diaken van dienst: Harold de Haan. Eerste collecte: Diaconie en 

kerk. Tweede collecte: ZWO-project. Er is oppas en kindernevendienst.  
Wij wensen u een goede week toe!  

 

11e Zondag van de zomer: Psalm 113 
‘Laat iedereen zingen voor de Heer, 

van het oosten tot het westen.’ 
Psalm 113 : 3 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 885  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars (gemeente gaat staan) 
Intochtspsalm: Psalm 72: 1 en 4  
Stil gebed, votum en groet 
Klein Gloria:  
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
als in den beginne en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen. 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 1005 - Zoekend naar Licht: 1, 3 en 5 
Genade-verkondiging  
Leefregel uit Efese 4: 20 t/m 32 
Zingen: Lied 316: 1 en 4 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Kinderlied: Op reis Marcel en Lydia Zimmer 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Exodus 16: 1, 2 en 3 en 11 t/m 16 
(lector) 
Zingen: Lied 687: 3 
Schriftlezing: Johannes 6: 1- 13 (voorganger) 
Zingen: Lied 383: 1, 2 en 3 
Verkondiging 
Zingen: Lied 512 
De kinderen komen terug 
Dankzegging 
Collectes bij de uitgang  
Slotlied: Lied 655 
Zegen 
Beantwoord door Lied 16b (NLB) in Ned. en Fries 
Behoed mij, God  en  Behoedzje my, God 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar 
voor gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke 
Wolters. 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 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 29 augustus vergadert de wijkkerkenraad. 
Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, 
dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. E: 
scriba@defontein058.nl 
Guus Yska, scriba 
 

Startweekend 'Aan Tafel' - Heeft u al 
gereserveerd? 
Zaterdag 17 september, vanaf 17.00 uur, begint 
jouw / 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 6-gangen menu: 
Zaterdag 17 september 
1e gang - 17.00 voorgerecht: Hollandse kletspot en 
springtime; 2e gang - 18.00 De buikjes zullen gevuld 



www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u. 

worden op een bedje van BBQ; 3e gang - 20.00 
Uitbuiken onder het genot van een film. 
Zondag 18 september 
4e gang - 09.30 Gevoed worden met een 
theologisch sausje; 5e gang - 11.00 Eigengemaakte 
versnaperingen met keuze uit koffie of thee; 6e 
gang - 12.30 Lunchtime, speciaal geserveerd door 
World Servants. 
Onder voorbehoud van seizoens ingrediënten en 
weersomstandigheden kan het menu afwijken. 
Reserveringen voor de BBQ graag naar: 
startweekend@defontein058.nl of via het 
inschrijfformulier achter in de kerk.  

Chef-koks Laura & Christina 
 
 

 
P.S. Voor dit weekend zijn we nog op zoek 
naar personeel en (taarten)bakkers. Je kunt je 
melden bij de chef-koks op bovenstaand e-mail 
adres, inschrijfformulier of mobiel. 
Gebed gevraagd voor vervolgde christenen 
Bid voor Kirimaya (zij woont in Kirgizië); zij vond 
een baan in een restaurant, maar door vervelende 
roddels zag ze geen andere mogelijkheid dan haar 
baan op te zeggen. Het is voor haar lastig om een 
nieuwe baan te vinden. 
Chinese partners van Open Doors werkten in de 
afgelopen twee jaar aan trainingen om het geloof 
van jongeren te versterken. De komende maanden 
willen ze deze trainingen gaan testen in 
verschillende kerken in China. Een ingewikkelde 
stap, aangezien in China het verboden is jongeren 

onder de 18 jaar in aanraking te brengen met het 
evangelie. Bid, dat de Heilige Geest wegen vindt 
om deze jongeren te bereiken. 
 
Om te luisteren 
Taya Smith-Gaukrodger – For all my life 
Romeinen 12 : levend offer in dienst van God. 
 
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.  
 

Kerkdiensten 
Zondag 4 september, 09.30 uur, kandidaat Naomi 
Wiskerke uit Kampen. De tweede collecte is voor 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Myanmar). Een 
volwaardige plek voor mensen met een beperking. 
In Myanmar (Birma) hebben mensen die 
lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toegang tot 
onderwijs, zorg en werk. Gezinnen waarvan een 
kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra 
kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en 
hebben daarnaast te maken met extra (medische) 
kosten en minder inkomen. Kerk in Actie 
ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en 
revalidatie, maar helpt mensen met een handicap 
ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen 
lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en 
training over hoe zij mensen met een beperking 
een volwaardige plek kunnen bieden en hen 
diaconaal kunnen ondersteunen.
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