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

Zondag 11 september 2022. Viering Heilig Avondmaal  

Voorganger: ds.  Pieter Beintema uit Leeuwarden. Organist: Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst: Reinouw 
Jellema. Diaken van dienst: allen. Avondmaalscollecte: Voedselbank Leeuwarden. Eerste collecte: Diaconie en 

kerk. Tweede collecte: Protestantse Kerk - Jongerenwerk.  
Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe!  

 

13e Zondag van de zomer: Psalm 51 
‘Red mij, en geef me weer vreugde, 

geef me nieuwe moed.’ 
Psalm 51 : 14 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen: Lied 166: 1, 2 en 3  (ELB) 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Presentatie World Servants Groep: reis naar Zambia in 
2023 (Christian Wolters) 
Zingen: Psalm 84: 1 
Votum en Groet  
Zingen: Psalm 84: 6  
Gebed om Gods Geest:  
Zingen: Lied 997: 1 en 4 (als Kyrie)  
Zingen: Lied 305: 1 (als Gloria) 
Schriftlezing: Filippenzen 4: 4–9 (NBV 2021) 
Zingen: Lied 836: 1 
Zingen: Lied 314: 1 (als gebed om Gods Geest)   
Gesprek met de kinderen 
Kinderlied Jozef had een jas 
Schriftlezing: Psalm 139: 1–18 (NBV 2021 – lector) 
Zingen: Lied 376: 1 en 3 
Woordverkondiging Hoe rijk zijn Uw gedachten, God!  
(Ps. 139: 17) 
Moment van stilte 
Zingen: Lied 376: 4 en 7 
Gebed, Voorbeden 
Zingen: Lied 381: 1, 2, 4 en 5 
Viering heilig Avondmaal:  
- Onderwijzing 

- Gebed 

- Communie met Brood en Wijn 

- Dankzegging 

- Zingen: Lied 381: 6  

Zingen: Lied 868: 1 en 5 
Zegen, daarna zingen lied 425 (Collecte: bij de uitgang) 
 
 
 
 
 

Algemene berichten 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Bram Dekker en Saakje van IJs.  
 

Ziektemeldingen 
Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke 
overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de 
zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven 
aan: Wimmie Timmermans. 
 
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).  
 

Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 11 september mogen we weer de 
Maaltijd van de Heer vieren. Dit avondmaal 
wordt lopend gehouden. Wij vragen u dan 1,5 
meter afstand te houden en de aanwijzingen op 
te volgen. 

Bent u niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken, dan 
wordt u hartelijk uitgenodigd het Heilig Avondmaal zo 
mogelijk actief met ons mee te vieren via livestream of de 
radio. Om de band met u thuis tot uitdrukking te brengen 
zal aan het begin van de dienst door de diaken de 'kaars 
van verbondenheid' worden ontstoken. Doet u actief 
mee? Zet dan een klein stukje brood, een glaasje wijn of 
druivensap klaar en wees met ons verbonden door thuis 
ook een kaarsje aan te steken en zo het Avondmaal van 
harte met ons mee te vieren! U bent genodigd! 
 

Avondmaalscollecte 
Het tweede halfjaar van 2022 zijn de Avondmaalscollectes 
bestemd voor de voedselbank in Leeuwarden. De diaconie 
beveelt deze collectes van harte aan. U kunt uw gift ook 
overmaken op banknummer NL37 INGB 0000 8448 06 
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t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. 'Voedselbank'. 
 

Bijbelverkenning 
Dinsdag 13 september is er weer Bijbelverkenning. Dit 
seizoen wil ik starten met het bespreken van de brief van 
Jakobus. We lezen deze keer het eerste hoofdstuk. 
Welkom in De Fontein op de middag van 14.30 - 16.00 
uur. Neemt u zelf uw Bijbel mee! Pastor Irene de Vries 
 

Jongerenontmoetingen 
Ook dit seizoen willen we elke 3e donderdag van de 
maand weer een jongerenavond organiseren. Net als 
afgelopen jaar beginnen we gezamenlijk met een maaltijd 
en dit jaar is ook de jeugd vanaf 12 jaar daar welkom want 
we gaan weer van start met Attention4You. Natuurlijk 
gaan we op die avond ook door met de oudere tieners en 
20+ groepen. 
We starten in oktober maar nodigen jullie allemaal uit op 
zaterdagmiddag tijdens het startweekend om 16.00 uur 
bij De Fontein om elkaar alvast even te ontmoeten want 
om 17.00 uur start het programma van het startweekend. 
Hilda Feenstra, Dirk Sierd de Vries, Peter en Irene de Vries 
 

Familie Babych blijft in de kosterswoning 
Het bevalt de familie Babych heel goed in Leeuwarden. De 
2 meiden gaan sinds het begin van het nieuwe schooljaar 
naar de Internationale School aan het Kamgras. 
Sergey Babych heeft als ZZP’er inmiddels de nodige 
klussen verricht voor een klein aannemingsbedrijf in Sint 
Annaparochie. Hij volgt een cursus bij De Friese Poort om 
het Nederlands onder de knie te krijgen. Hij wil namelijk 
in Leeuwarden zijn eigen klantenkring opbouwen. Hij 
maakt een flyer met informatie over de klussen die hij bij 
mensen thuis kan verrichten. Deze flyer zullen we 
binnenkort ook in De Fontein neerleggen. Gemeenteleden 
die hem voor een klus willen inschakelen, raden we aan 
deze flyer even af te wachten. 
In overleg met de familie Babych en Jetze Nieuwenhuizen 
van het College van Kerkrentmeesters is besloten dat de 
familie nog 2 jaar in de woning aan de Asterstraat 24 kan 
wonen. Er wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld 
waarin ook een vergoeding voor het gebruik van de 
woning wordt afgesproken. Deze vergoeding is beduidend 
lager dan de huurprijs die voor de woning gevraagd zou 
kunnen worden bij ‘vrije’ verhuur. De familie kan op elk 

door hen gewenst moment de overeenkomst beëindigen. 
Bijvoorbeeld als ze een ander huis betrekken of teruggaan 
naar Oekraïne. 
Het gaat de familie, naar omstandigheden, goed. Ze zijn 
inmiddels behoorlijk zelfredzaam en kunnen hun weg in 
onze samenleving steeds beter vinden. Als werkgroep 
kunnen wij onze bemoeienissen verminderen. Als straks 
het contract voor de woning is getekend, hebben ze een 
stevige basis om hun toekomst in Leeuwarden vorm te 
geven. De familie doet mee aan de BBQ op 17 september 
en neemt dan Oekraïense hapjes mee. Met vragen kunt u 
terecht bij Marian van der Wal en Henk Douma. 
 

Gemeentegroeigroepen 
Vanuit de taakgroep Vorming en Toerusting willen we dit 
seizoen weer starten met gemeentegroeigroepen (GGG). 
Heb je belangstelling hiervoor? Meld je dan aan bij Willem 
Dijkstra via vormingentoerusting@defontein058.nl. Voor 
meer informatie hierover kun je ook contact opnemen 
met Jan Zeeders of Peter de Vries. 
 

Agenda Gebedswerk 
Dinsdag 13 september, 10.00 uur: gebedskring bij Hanny 
Wielenga. 
Dinsdag 13 september, 19.15 uur: gebedskring bij Anneke 
de Jong. 
 

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Nepal 
Dahn is 17 jaar oud. Zijn familie wil niets meer met hem te 
maken hebben, omdat hij christen is. Hij woont nu tijdelijk 
bij een lokale voorganger in huis. Bid dat Dahn groeit in 
zijn geloof. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 11 september, 17.00 uur, Choral Evensong in de 
Grote Kerk. 
Zondag 18 september 09.30 uur, Startzondag, pastor 
Irene de Vries m.m.v. Impuls.  
De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Zending (Syrië). 
De kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange 
burgeroorlog zijn veel Syriërs gevlucht. Ook zijn er veel 
religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil 
ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie 
ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, 
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
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