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

Zondag 4 september 2022 

Voorganger: Kandidaat Naomie Wiskerke-van Lobenstein uit Kampen. Organist: Karel Bijlsma. 
Ouderling van dienst: Germen van IJs. Diaken van dienst: Nanne Hoeksma.  

Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Myanmar).  
Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!  

 

12e Zondag van de zomer: Psalm 1 
‘De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. 

Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.’ 
Psalm 1 : 6 (BGT) 

 
Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied Welkom in Gods Huis 
(Schrijvers voor Gerechtigheid)  
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtslied: Lied 320: 1 t/m 4 (LvdK)  
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
Bemoediging en groet 
Genadeverkondiging vanuit Psalm 103: 1-12 
Leefregels uit dankbaarheid 
Zingen: Lied 376 (ELB) Abba Vader, U alleen 
Gebed om de Heilige Geest 
Inleiding kindernevendienst  
Kinderlied Jozef had een jas 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezingen: Jesaja 65: 1-10 en Lucas 15: 11-32 
(NBV’21)  
Zingen: Psalm 103: 3 en 5  
3) De HEER blijft ons met liefde overladen 
5) Zoals een vader liefdevol zijn armen 
Verkondiging: Welkom Thuis! 
Zingen: Lied Welkom Thuis van Sela  
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Collecte: na de dienst bij de uitgang 
Zingen slotlied: Psalm 84: 1, 2 en 6 
Zegen 
Beantwoorden met Lied 425 (NLB)  
Vervult van uw zegen  
 

 
 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag is na afloop van de dienst beschikbaar 
voor gesprek en/of gebed: Menno van der Wal. 
Van harte aanbevolen! 

 
Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, 
tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd 
voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag 
doorgeven aan Wimmie Timmermans. 
 
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 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 
29 augustus 
- De Taakgroep Ouderen is uitgenodigd voor deze 
vergadering. Er wordt verteld wat de Taakgroep 
zoal doet en organiseert en dat is heel veel. De 
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kerkenraad spreekt zijn waardering uit voor het 
vele werk wat de taakgroep doet en de aandacht 
die besteed wordt aan oudere gemeenteleden. 
- Het digitaal collecteren wordt verder onderzocht 
en uitgewerkt. De Diaconie zal zich beraden of het 
collecteren met de collectezak weer terugkomt.  
- De kerkenraad heeft binnenkort een 
bezinningsavond. 
- Er wordt gewerkt aan een digitaal infobord 
(narrowcasting) in De Fontein. 
- Er wordt nog gezocht naar een nieuwe 
jeugdouderling. Gemeenteleden mogen namen 
indienen. 
- De beroepingscommissie heeft haar eerste 
vergadering gehad. Inmiddels staat de vacature 
online. De vacaturetekst is te vinden op de website 
van De Fontein of op de website van de PKN. 
- Het contract van kerkelijk werker Irene de Vries 
loopt 31 januari 2023 af. Het contract mag niet 
meer verlengd worden. De kerkenraad is in gesprek 
met de Algemene Kerkenraad welke 
mogelijkheden er zijn om binnen de gemeente haar 
een vast contract aan te bieden. 
Guus Yska, scriba 
 
Voorstellen World Servants 
Volgende week is het zo ver!  
Op zondag 11 september gaat de actiegroep 
Leeuwarden De Fontein zich bekend maken in de 
kerk. We zullen ons allemaal kort voorstellen en 
geven informatie over ons project in Zambia. Wij 
hebben er veel zin in! Tot volgende week!  
Actiegroep World Servants.  
 
 
 

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in 
Syrië 
Ferial vluchtte tijdens de Syrische burgeroorlog van 
Aleppo naar Latakia. Een ingrijpende stap voor 
haarzelf, haar man en twee kinderen. Nu woont 
het gezin al jaren in Latakia. Bid dat zij hun liefde 
voor de Here Jezus uitstralen. 
Het gezin van Ferial kreeg een warm welkom in een 
lokale kerk die ook dient als Center of Hope. De 
twee kinderen krijgen extra ondersteuning bij hun 
studie en Ferial is aangenomen als lerares. “Ik ben 
God dankbaar dat ik dit werk mag doen.” Dank 
voor dit Center of Hope; meerdere van deze centra 
zijn er inmiddels om hulp en steun te bieden. 
 
Om te luisteren 
Anchor Hymns – In Christ alone 
Een bekend lied in een nieuw jasje. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 4 september, 19.00 uur, Cantatedienst in 
de Grote Kerk. 
Zondag 11 september, 09.30 uur, ds. Piet 
Beintema uit Leeuwarden. Viering Heilig 
Avondmaal.  
Avondmaalscollecte voor Vluchtelingenwerk. De 
Tweede collecte is voor Protestantse Kerk - Jong 
Protestant. De kerk: een thuis voor jongeren. 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te 
belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze 
serieus worden genomen en dat ze een volwaardig 
stem hebben. Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en 
andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk 
een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien 
en geliefd voelen. 

 
 


