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

 

Zondag 6 november 2022 m.m.v. Impuls 
 

Voorganger: ds. Robbert Jan Perk uit Hardenberg. Organist: Guus Wolters. Ouderling van dienst: 
Germen van IJs. Diaken van dienst: Gjalt Mollema. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: 

Kerk in Actie - Zending. Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe!  
 

8e Zondag van de herfst: Psalm 17 
‘God, ik roep naar u om hulp, want ik weet dat u mij antwoord geeft. 

Luister naar mij, hoor wat ik zeg.’ 
Psalm 17 : 6 (BGT) 

 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 623 (Opw)  
Laat het huis gevuld zijn 
Welkom, mededelingen en stil gebed 
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 
Bemoediging en groet 
Zingen: Psalm 100: 3 en 4 
Leefregels 1 Johannes 4: 7- 16 
Zingen: Lied 705 (Opw) Toon mijn liefde; Lied 749 (Opw)  
Hoe kan ik anders, Impuls 
Gebed  
Inleiding kindernevendienst 
Kinderlied Meer en meer 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-28 (NBV) 
Zingen: Gez. 477  Geest van hierboven   
Verkondiging: De diepgaande werking van Gods Geest in de 
kinderen van God! 
Meditatief moment  
Moment van persoonlijke toewijding, afgesloten met  
Lied 564 (Opw – staande) 
De kinderen komen terug 
Gebeden 
Collectes bij de uitgang 
Zingen: slotlied 698 (Opw) hou vol  
Zegen, beantwoorden met Lied 425 (NLB)  
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’. 
 

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).  
 
Kerkenraadsvergadering 
Maandag 7 november 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 
 

Livestream Dankdag 02 november 
Beste gemeenteleden, helaas was er afgelopen 
woensdag weer sprake van een storing in het systeem, 
waardoor de livestream van de dienst niet goed is 
gegaan. Naar de oorzaak wordt nog gezocht en dan 
hopen we dat het niet weer gebeurt. De dienst is wel 
opgenomen op een SD-kaartje en ondertussen via een 
omweg alsnog op de site 
van www.kerkdienstgemist.nl gezet. U kunt, indien 
gewenst, de dienst daar alsnog zien. Alleen het begin 
van de dienst zal er (niet helemaal) op staan. 
Jolanda Postma (beamerteam) 
 

Samen schoenendozen knutselen! 
Hoe leuk is het om samen te knutselen, jong of oud, 
iedereen is welkom! Na de dienst van zondag 13 
november gaan we met elkaar schoenendozen 
knutselen. Voor iedereen die komt knutselen, staat er 
een lekkere kop soep klaar, dus je hoeft niet met een 
lege maag naar huis. Ben je thuis al fanatiek aan het 
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knutselen? Dan kun je de schoenendozen tot uiterlijk 17 
november inleveren bij Marian van der Wal. Knutsel jij 
zondag 13 november na de dienst mee? Tot dan! 
 

Boom van vraag en aanbod 
Op de startzondag is de boom van vraag en aanbod 
geïntroduceerd. Deze boom is toen goed beplakt met 
stickers zowel links als rechts. We zijn een aantal weken 
verder en we zien dat er aan de vraag kant nauwelijks 
stickers meer zijn. Er zijn echter nog wel stickers met 
namen aan de aanbod kant. Dit betekent dat er 
gemeenteleden zijn die graag iemand 'aan tafel' willen 
ontvangen. Dit geeft u de gelegenheid om uw sticker aan 
de vraag kant te plakken met daarop uw naam en 
telefoonnummer. En dan kan er een match gemaakt 
worden tussen vraag en aanbod. De boom gaat vandaag 
vanuit de kerkdienst mee naar de koffie. De stickers 
liggen er vlakbij op een statafel. Pak uw kans om uw 
naam op te schrijven en mee te doen! Laten we dit 
seizoen deze boom van vraag en aanbod goed gebruiken 
om elkaar op te zoeken en met elkaar 'aan tafel' te gaan. 
Pastor Irene de Vries 
 

Voedselbank Leeuwarden 
De 'kar van samen delen' staat weer klaar in de hal en 
kan weer gevuld worden met artikelen bestemd voor de 
Voedselbank in Leeuwarden. Er is gelegenheid om de 
kar te vullen op a.s. zondag 6 november en 
woensdagmorgen 9 november. Daarna hopen we een 
volle kar bij de Voedselbank af te kunnen leveren. 
Alvast namens uw diaconie en de Voedselbank hartelijk 
dank voor uw gaven. Ze blijven helaas nog hard nodig. 
(voedselbankleeuwarden.nl) 
 
Gemeente Groei Groepen (GGG) weer van start! 
In onze gemeente is de 1e GGG kring weer van start 
gegaan. Dat is erg fijn, maar er kunnen nog meer 
gemeenteleden bij! Wij horen van gemeenteleden dat ze 
graag weer in een groep mee willen doen. Het zou fijn 
zijn als er nog twee groepen van start kunnen gaan, in 
een groep is een aantal deelnemers van ca. 8 
gemeenteleden het uitgangspunt. 
Meld je daarom zo spoedig mogelijk aan, dan kunnen wij 
aan de slag om de nieuwe groepen samen te stellen met 
enthousiaste gemeenteleden. Heb je eerder op een 
groep gezeten, en wil je weer meedoen? 
Dat is erg fijn, wel proberen wij de indeling dan zo op te 
stellen dat je wellicht met nieuwe mensen in een groep 
komt. Dat maakt het wellicht spannend maar ook 
uitdagend. Je leert gemeenteleden dan op een nieuwe 
manier kennen. Van harte aanbevolen! Je kunt je 
aanmelden bij de taakgroep Vorming & Toerusting 
vormingentoerusting@defontein058.nl of bij Willem 
Dijkstra. 
 
 
 

Oudejaarsconference Rob Favier 
Zaterdag 30 december in De Fontein. Kaarten te bestellen 
bij de jongeren van World Servants, er liggen 
inschrijflijsten in de kerk, of bij Germen L. van IJs. E 
germenvanijs@upcmail.nl. Kosten € 17,50, u bespaart € 2 
aan reserveringskosten door de kaarten bij ons te 
bestellen. 
 
Agenda gebedswerk 
Dinsdag 8 november, 10.00 uur: gebedskring bij familie 
Tromp. 
Dinsdag 8 november, 19.15 uur: gebedskring bij familie 
Brouwer. 
  
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Iran 
Elahe is moeder en christen. In de weken rondom Kerst 
houdt de geheime politie christenen extra goed in de 
gaten. Daarom vieren ze ook geen Kerst op 25 en 26 
december. Maar Elahe en de andere gemeenteleden zijn 
niet ontmoedigd door de problemen. Bid om 
bescherming voor christenen in Iran. Zij lopen de 
komende weken extra veel gevaar. Het kan gebeuren 
dat christenen worden gearresteerd omdat ze Kerst 
vieren.   
 
Om te luisteren 
Willemieke Brussee – At the cross 
Een cover van het bekende lied van Hillsong. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 6 november, 19.00 uur, Cantatedienst in de Grote 
Kerk. 
Zondag 13 november, 09.30 uur, Viering Heilig 
Avondmaal, ds. Jeroen van Olffen uit Menaldum. 
Tienerdienst. De Avondmaalscollecte is voor de 
Voedselbank in Leeuwarden. De tweede collecte is voor 
het ZWO-project. 
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