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

 

Zondag 25 september 2022. Afscheid ambtsdragers 
 

Voorganger: ds. Alfons van Vliet uit Bolsward. Organist: Guus Wolters. Ouderling van dienst: Margreet 
Mollema. Diaken van dienst: Hero de Jong. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: Kerk in Actie - 

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

 

2e Zondag van de herfst: Psalm 146 
‘Ik zal de Heer danken, zolang ik leef. 

Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. 
Psalm 146 : 2 (BGT) 

 

Liturgie 
Vóór de dienst: Lied 362: 1, 3, 4 en 5 (ELB) 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Lied (Psalm) 107: 1, 19 en 20 
Stil gebed, bemoediging en groet  
Lied 412: 1 en 3 
Inleiding op de dienst 
Afscheid ambtsdragers  
Lied: Het vele werk door u verricht … (melodie Lied 909)  
Gebed 
Kindermoment 
Kinderlied: met Jezus in de boot ben je veilig in de storm 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 
Verkondiging   
Lied 618 (Opw)  
Kinderen komen terug  
Dankgebed en voorbeden  
Collecte/diaconaal moment  
Slotlied: Lied 910: 2 en 3  
Zegen 
 

Algemene berichten 
 

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 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!  
 

Uit de kerkenraad 
Dank 
De wijkkerkenraad dankt alle vrijwilligers, in het 
bijzonder Christina Dekker en Laura Dijkstra, voor het 
organiseren van een geslaagd Startweekend. Ook de 
World Servantsgroep mag niet vergeten worden. Zij 
verzorgden een voortreffelijke lunch na afloop van de 
kerkdienst. Ook dit is weer een stukje gemeentewerk 
waarin wij Jezus willen volgen en mensen dienen. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Maandag 3 oktober 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 
 

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 
 

Gebedswandeling Leeuwarden op zaterdag 8 oktober 
Een ieder wordt van harte uitgenodigd om aan deze 
wandeling mee te doen. Thema: Nederland keert terug naar 
God. Tijd: 13.30 tot 15.30 uur. Plaats: in alle 
provinciehoofdsteden tegelijkertijd. In Leeuwarden wordt u 
om 13.30 uur verwacht bij de Oldehove. De organisatie is in 
handen van 12 provinciale coördinatieteams met 
ondersteuning van ‘Op de bres voor Nederland en De 
terugkeer’. Opgave per email met vermelding van uw naam, 
emailadres en provincie. Taakgroep Gebed 
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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 
groepsgrootte is maximaal tien mensen en u kunt zich 
aanmelden bij mij via kerkelijkwerker@defontein058.nl of 
telefonisch. Pastor 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 inspiratie avond 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.  
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 
 

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 
 

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. De 
kookploeg is weer bereid gevonden dit voor ons te 
verzorgen. En dit jaar is ook de jeugd vanaf 12 jaar daar 
welkom. Want we gaan van start met A4Y o.l.v. Cor Herder 
en Hilda Feenstra. Natuurlijk gaan we op die avond ook 
door met de oudere tieners en 20+ groep. In oktober 
starten we op de 4e donderdag omdat de 3e in de 
herfstvakantie valt. Jullie zijn welkom in 't Jabixhûs op 
donderdag 27 oktober om 18 uur. Houd deze datum alvast 
vrij! Dirk Sierd, Cor, Hilda, Peter en Irene 
 

Agenda Gebedswerk 
Dinsdag 27 september, 10.00 uur: gebedskring bij familie 
Tromp. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Irak en Syrië 
Bid dat in Irak en Syrië de hoop blijft voortduren, ook al 
komt er dit jaar een eind aan de zevenjarige campagne 
‘Hoop voor het Midden-Oosten’. Dank de Here God dat na 
zeven jaar enkele honderden kerken in Syrië en Irak als 
Center of Hope functioneren. Bid dat zij de christenen 
kunnen bemoedigen, helpen en weer veerkracht geven. 
 

Om te luisteren 
Rend Collective – Whosoever.  
De goede boodschap voor iedereen. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 25 september, 19.00 uur, Friese Vesper in de 
Grote Kerk. 
Zondag 2 oktober, 09.30 uur, ds. Jan van der Veen uit 
Sneek. Er is tienerdienst.  
De tweede collecte is voor PKN – Kerk en Israël. 
Verbondenheid door ontmoeting en gesprek 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse 
volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. 
Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons 
geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en 
christenen. In Israël wordt onder andere het werk van 
Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap 
gesteund.
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