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

 

Zondag 2 oktober 2022. Israëlzondag 
 

Voorganger: ds. Jan van der Veen uit Sneek. Organist: Karel Bijlsma. Ouderling van dienst: Guus Yska. 
Diaken van dienst: Margriet Mulder. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: PKN – Kerk 

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

3e Zondag van de herfst: Psalm 37 : 1-11 
‘Laat je leiden door de Heer. 

Vertrouw op hem, hij zal je helpen.’ 
Psalm 37 : 5 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 904: 1 en 2  
Beveel gerust uw wegen 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Intochtslied: Psalm 118: 1  
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen  
Bemoediging – Groet 
Zingen: Psalm 138: 1 en 4  
U loof ik, Heer, met hart en ziel 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Psalm 121: 1 en 2 Ik sla mijn ogen op en zie 
Leefregels: Exodus 20: 1-17 (NBV’21) 
Zingen: Psalm 121: 3 en 4  
De Heer brengt al uw heil tot stand 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Kinderlied: Juich, doe mee, allemaal 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
Schriftlezing: Ruth 4: 1 t/m 14 (NBV’21) 
Zingen: Psalm 84: 3 en 6  
Welzalig die uit uw kracht leeft 
Verkondiging 
Meditatief moment door de organist 
Zingen: Lied 146c: 3 en 4  
Welgelukzalig is ieder te noemen 
De kinderen komen terug 
Gebeden – Stil persoonlijk gebed – Onze Vader  
Aandacht voor de collecte (bij de uitgang) 
Voorstellen stagiaire Desirée Braam 
Zingen: Psalm 150: 1 en 2  
Loof God, loof Hem overal 
Zegen  
Beantwoorden met Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 
 

Algemene berichten 
 

Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar 
voor gesprek en/of gebed: Gerrit Jan en Femke 
Wolters. 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, E: 
ziektemelding@defontein058.nl. Wimmie verzorgt 
de rubriek ‘Bloemengroet en meeleven’. 
 
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 
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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 
 
Problemen met online kerkdiensten 

Onze trouwe kijkers en luisteraars is het wellicht al 
opgevallen dat er al enkele weken problemen zijn 
met het live of achteraf volgen van de kerkdienst 
via o.a. kerkdienstgemist.nl . Het was eerst niet 
geheel duidelijk waar het aan ligt, maar inmiddels 
hebben we een vermoeden wat het kan zijn. 
Omdat nu blijkt dat het allemaal wat langer duurt, 
leek het ons goed om u even te informeren 
middels de zondagsbrief. 
Er is een nieuwe router geplaatst in de kerk en het 
probleem lijkt hem in de instellingen daarvan te 
zitten.  
Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit 
probleem op te lossen, maar bij het ter perse gaan 
van deze zondagsbrief lijkt het erop dat het voor 
zondag nog niet klaar is. We nemen elke zondag de 
dienst op, ook op een SD-kaartje. Christina maakt 
er naderhand een geheel van en zet de dienst dan 
handmatig online. Dit kan soms een dag of wat 
duren, omdat het de nodige tijd vraagt. Wij hopen 
met u dat de problemen snel opgelost zijn. 
Namens het gehele beamerteam, Jolanda Postma 
 
Stagiaire Desirée Braam 
Desirée studeert theologie aan de CHE en heeft als 
opdracht  15 pastorale gesprekken te voeren. Ze 
heeft gevraagd of dat in onze gemeente mogelijk 
is. Dirk Lof en Irene de Vries zullen haar hierin 
begeleiden. Vanmorgen wordt Desirée aan de 
gemeente voorgesteld. 
 
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Irak 
Poulos vraagt om gebed voor zijn kerk en de 
christenen in Bashiqa. Bid dat zij kracht en hoop 
ontvangen en dat zij een licht mogen zijn voor de 
ander. Poulos zelf is de komende week in 
Nederland om op de Open Doors-dag zijn verhaal 
te vertellen. Bid om een veilige reis en rust om zijn 
toespraak goed voor te bereiden. 
 
Om te luisteren 
Matthew West – My story Your glory 
Het werk van God in jouw leven. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 2 oktober, 19.00 uur, Cantatedienst in de 
Grote Kerk. 
Zondag 9 oktober 09.30 uur, ds. Alfons van Vliet 
uit Bolsward.  
De tweede collecte is voor PKN Missionair werk - 
Pioniersplekken.  
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar 
de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen 
behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in 
met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting 
zoeken bij de omgeving en bij wat mensen 
bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 
pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk 
gestart. Ze vormen nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschappen waar de boodschap van 
het evangelie gedeeld wordt op een manier waar 
mensen zich in herkennen. 
 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

