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

Zondag 18 september 2022 Startdienst m.m.v. Impuls 

Voorganger: pastor Irene de Vries. Organist: Henk Visser. Ouderling van dienst: Reinouw Jellema. Diaken van 
dienst: Margriet Mulder. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: Kerk in Actie (Syrië).  

Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!  
 

1e Zondag van de herfst: Psalm 138 
‘Heer, u redt mij altijd, 

ook als ik in groot gevaar ben.’ 
Psalm 138 : 7a (BGT) 

 

Liturgie 
Voor de dienst: Lied 573 (Opw) U bent welkom door Impuls 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 9  
Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren 
Bemoediging en groet 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer   
G. die hemel en aarde gemaakt heeft! 
V. O, God keer u om naar ons toe  
G. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
G. En geef ons uw heil 
V. O Heer, hoor ons gebed  
G. en laat ons geroep tot U komen. 
Lied 623 (Opw) Laat het huis gevuld zijn door Impuls 
Leefregel Jakobus 3: 13-18 
Drempelgebed  
Loflied Psalm 105: 1, 2 en 3 Loof God de Heer en laat ons blijde 
Gebed voor de opening van het Woord 
Inleiding rond het thema 'aan tafel'  
Lied Voor ieder van ons een plaats aan de tafel met filmpje 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing uit het OT, Jesaja 55  
Lied 148 (Opw) Gods volk wordt uitgeleid door Impuls 
Overdenking rond het thema 'aan tafel' 
Lied 737 (Opw) Aan uw tafel door Impuls 
De kinderen komen terug  
Door vraag en aanbod 'aan tafel' 
Gebeden 
Slotlied De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
Zegen gevolgd door 3x Amen 
Lied 845 (Opw) De zegen door Impuls 
 

 

Algemene berichten 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor gesprek 
en/of gebed: Dieuwke Jonker en Menno van der Wal. 
 

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 
 

Uit de kerkenraad 
Afscheid en verlenging termijn van ambtsdragers zondag 25 
september 
Diaken Menno Sijtsma treedt af vanwege het bereiken van de 
maximale ambtstermijn. De volgende ambtsdragers verlengen 
hun ambtstermijn niet: jeugdouderling Romana Bremer en 
ouderling Eerde de Vries. De volgende ambtsdragers verlengen 
hun termijn met twee jaar: Jan Meijering als ouderling-
kerkrentmeester, Margreet Mollema en Germen van IJs als 
ouderling en Harold de Haan als diaken. Er worden geen 
ambtsdragers bevestigd. De kerkenraad dankt Romana, Eerde 
en Menno voor hun ambtswerk binnen de gemeente en is hun 
zeer erkentelijk voor gezegende bijdragen. Guus Yska, scriba 

 

Wijkgids 2022/2023 
Vanaf deze zondag, 18 september, is er weer een papieren 
wijkgids beschikbaar voor het nieuwe seizoen. Veel informatie 
van onze wijkgemeente is te vinden op de website, maar niet 
alles. Een praktisch, handzaam boekje met alle activiteiten, 
commissies, taakgroepen e.d. inclusief contactadressen. 
 

Israëlzondag 2 oktober 
Zondag 2 oktober staat in het teken van Israël in onze kerken. 
Er zijn weer Israël Actueel kranten beschikbaar, voor de tieners 
het blad Reality en voor de kinderen van de kindernevendienst 
het prachtige blad TOV. De Israël Actueel kranten liggen op de 
stoelen in de kerk de rest wordt uitgedeeld aan de tieners en 
kindernevendienst. Ook zijn er mooie boekenleggers 
beschikbaar zowel in het Nederlands als in het Fries.  
Germen L. van IJs 
 

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  
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Jan Zeeders of Peter 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 en hopen jullie daar te 
ontmoeten. 
Hilda Feenstra, Dirk Sierd de Vries, Peter en Irene de Vries 
 

Dicht bij mensen – De Fontein als presentieplek 
Als kerk willen we concreet iets betekenen voor mensen in 
kwetsbare situaties. Genoeg mensen die in de buurt van onze 
kerk wonen hebben last van armoede, zijn eenzaam of hebben 
behoefte aan een maatje. 
Als werkgroep ‘presentieplek’ i.s.m. Solidair Friesland mochten 
we voor de zomer een mooie inspiratieavond hebben waar we 
tot de conclusie kwamen dat we als kerk graag iets willen 
betekenen, maar vaak niet weten waar we moeten zijn. 
Daarom is het mooi dat we als De Fontein meewerken met het 
maatjesproject ‘DOE.frl’. Dit is een maatjesproject voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). 
Verschillende mensen met een LVB zijn op zoek naar een 
maatje. Dit kunt u lezen bij de vacatures na de dienst bij de 
speciale tafel. Ook willen wij kijken of we samen met een 
aantal vrijwilligers uit onze gemeente dit seizoen kunnen 
starten met ‘De Woonkamer’. Dit is een laagdrempelige plek 
voor iedereen, van verbinding, ontmoeting en tegen 
eenzaamheid. Misschien voelt u zich geroepen hier uw deel 
aan bij te dragen. Zo zijn we stapje voor stapje bezig om nog 
meer aanwezig te zijn in onze buurt, dicht bij mensen. Doet u 
mee? Werkgroep ‘Presentieplek De Fontein’: 
Riane, Germen, Harold, Irene en Robert 
 
Proeven aan Bibliodrama 
Bibliodrama verbindt het Bijbelverhaal met het levensverhaal 
van de speler in het hier en nu. Jouw levensverhaal wordt in 
de rol van het Bijbelverhaal geïntegreerd. Doordat de speler 
zichzelf meeneemt in de rol, worden beiden aan elkaar 
verbonden. Het spelen kan een nieuwe dimensie toevoegen 
aan het geloof. Bepaalde levenservaringen kunnen door het 
spelen van bijzondere verhalen uit de Bijbel opeens zichtbaar 
worden. De actuele werkelijkheid wordt dan gezien en 
gevoeld met als doel te komen tot een beter leren kennen 
van jezelf. Je komt in beweging en dat schept ruimte. Niet 
alleen je hoofd, je hele lijf doet mee. Bibliodrama is op zoek 
naar de mens zoals God die bedoeld heeft. Spreekt 
bovenstaande u aan en zou u hier weleens aan willen 
proeven? Ik hoop dit seizoen een aantal avonden te geven, 
waarin hieraan gesnuffeld kan worden. De eerste avond wil ik 
plannen op woensdag 28 of donderdag 29 september. De 
groepsgrootte is maximaal tien mensen en u kunt zich 
aanmelden bij mij via kerkelijkwerker@defontein058.nl. 
Pastor Irene de Vries 
 

Agenda gebedswerk 
Dinsdag 20 september, 9.45 uur: Women to Women, bij 
Anneke de Jong. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Turkije 
Tussen 2019 en 2022 hebben bijna 200 buitenlandse, 
christelijke werkers Turkije moeten verlaten. Dit heeft te 
maken met de strenge wetgeving op het gebied van religieus 
onderwijs. Veel Turkse kerken worden nu geleid door lokale 
gelovigen, maar de ondersteuning van buitenlandse 
christenen is nog steeds nodig. 0,1 procent van de Turkse 
bevolking is christen. Protestantse christenen worden niet 
officieel erkend als geloofsgemeenschap. Een van de 
gevolgen daarvan is dat ze geen eigen kerkgebouwen kunnen 
openen of huren voor kerkelijke activiteiten 
 

Om te luisteren 
TobyMac – Life after death.  
God laat zien dat er leven is na de dood. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 18 sept., 19.00 uur, Avondgebed in de Grote Kerk. 
Zondag 25 september, 09.30 uur, ds. Alfons van Vliet uit 
Bolsward. Afscheid/Verlenging termijn ambtsdragers.  
De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Zending 
(Colombia). Vrouwen als vredestichters. Colombia werd 
tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. 
In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de 
regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel 
gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen 
uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame 
samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van 
geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en 
vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is 
hierbij een belangrijke inspiratiebron. 

mailto:kerkelijkwerker@defontein058.nl

