WELKOM !
DATUM EN TIJD

vieringen

voorganger

12 januari 9.30 uur

morgendienst

ds. M. Visser

locatie
De Fontein

(dovendienst)
19 januari 9.30 uur

Oecumenische dienst

ds. M.P. Baas en pastor F. de Smit

De Fontein

( S en T)

BIJ DE VIERINGEN

Meeleven in De Fontein
Bij de viering van deze zondag
Deze eerste zondag na Epifanie die in het teken staat van de doop
van Jezus in de Jordaan, is een viering samen met doven en
slechthorenden. Voorganger is ds. M. Visser van het
dovenpastoraat.

Zondag 19 januari staat aan het begin van de Week van gebed
voor de Eenheid. We houden een oecumenische viering van
Schrift en Tafel in De Fontein. Het thema van de dienst luidt: “Zij
waren buitengewoonlijk vriendelijk” – woorden ontleend aan het
verhaal over Paulus en zijn reisgenoten die na een schipbreuk op
Malta belanden (Handelingen 27 en 28). Voorgangers zijn pastor
Frans de Smit en ds. Marga Baas. Medewerking wordt verleend
door de cantorij o.l.v. José van Dijken. Organist is Dick Dijkstra.

Deze maand houden we de gezamenlijke dienst in de
Nieuwe Kerk op de vierde zondag (26 januari), vanwege de
diverse oecumenische diensten op 19 januari. Voorganger
is ds. Evert Jan Veldman.

Brainstormen over de themadiensten
Ongeveer om de maand staat de gezamenlijke dienst in de
Nieuwe Kerk in het teken van een bepaald thema en heeft de
viering een afwijkende vorm. Verschillende onderwerpen zijn in
het afgelopen jaar aan de orde geweest: stilstaan bij momenten
en vieringen waardoor je in het verleden werd geraakt (m.b.v. de
labyrint-oefening), duurzaamheid, groen doen (theaterdienst met
Kees van der Zwaard), dood-eenzaam (verhalen en ervaringen van
diverse betrokkenen m.n.t. de eenzame uitvaart).
We willen graag weer nieuwe gedachten en onderwerpen
verzamelen. Daarom nodig ik belangstellenden uit De Fontein uit
om na afloop van de oecumenische dienst op zondag 19 januari
met mij en met elkaar te brainstormen in zaal 3. Het aandragen
van een bepaalde thematiek betekent niet automatisch dat je ook
vastgeklonken zit aan de voorbereiding van de betreffende dienst,
maar het zou fijn zijn als er enkele mensen te kennen geven
daadwerkelijk mee te willen doen!
Marga Baas

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en
leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen
namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit
doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat:
Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email:
hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon:
050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen
er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht
komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds.
Marga Baas.
.Collecten 12 januari

Eerste collecte: Diaconie
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de protestantse
gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden
in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen,
projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als
internationaal.

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand €
3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en
verlichting van de kerkgebouwen.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar
zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling
daarop meer dan welkom.

Schrijfactie Iran: Koerdische activist onder druk gezet
voor ‘bekentenis’
De 29-jarige Zahra Mohammadi leidt een organisatie die opkomt
voor de rechten van Koerden in Iran, onder meer door Koerdische
taallessen te geven. Haar activisme is waarschijnlijk de reden
waarom de politie haar oppakte. Ze beschuldigden haar van
samenwerking met Koerdische oppositiegroepen en dwongen

haar een bekentenis af te leggen. Die weigerde ze. Ze zit nog altijd
vast.
Agenten in burgerkleding pakten Zahra op 23 mei 2019 thuis op
en hielden haar acht dagen vast op een geheime plek. Ze dreigden
haar familieleden ook te arresteren als ze niet zou bekennen.
Zahra bleef ontkennen. Ze mocht haar advocaat pas spreken bijna
vier maanden na haar arrestatie. Op 18 september werd ze ineens
naar de rechtbank gebracht, maar de hoorzitting werd uitgesteld.
Zahra heeft maag- en darmproblemen waarvoor ze een speciaal
dieet heeft en medicijnen moet slikken die ze in de gevangenis
niet krijgt. Ook kreeg ze in de gevangenis heftige buikpijnen. Ze
kreeg pillen van de gevangenisarts, maar daarvan wordt ze
misselijk en de klachten verdwijnen niet. De
gevangenisautoriteiten weigeren haar naar het ziekenhuis te
brengen voor onderzoek.
Schrijf naar de autoriteiten in Iran. Roep hen op Zahra
Mohammadi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en
haar goed te behandelen.

Plaats: de Fontein, Eikenlaan 255. Tijd: 9.30 uur tot 12.00 uur.

Opgave vóór 19 januari 2020 bij
dikkievandommelen@hotmail.com of aukefaber@live.nl.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Kosten koffie
of thee € 1,00.

Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de
Martinikerk
Op zondag 26 januari organiseert Schoonheid met een Ziel
voor het derde achtereen-volgende jaar een bijzonder concert
(met samenzang!) in de Martinikerk samen met musicus Antoine
Oomen en zijn Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek.
Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers.
Het programma bestaat uit zeer recente composities van Antoine
Oomen op psalmteksten van Huub Oosterhuis. De titel luidt: Hij is
van ver en dichtbij.
Huub Oosterhuis zal zelf ook aanwezig zijn en tijdens dit concert
een korte presentatie doen van zijn gedichtencyclus “Groningen”.
Het bundeltje, dat in 1961 werd gepubliceerd, was niet meer in de
boekhandel verkrijgbaar, maar is nu opnieuw uitgegeven door Elte
Rauch van Uitgeverij Het Moet. Het is een tweetalige uitgave.
Marten van Dijken, die eerder de psalmen van Oosterhuis in het
Gronings vertaalde (150 psaalms vrij), heeft nu ook deze
gedichten-cyclus in onze streektaal overgezet. Huub Oosterhuis en
Marten van Dijken zullen deze middag beiden iets uit de
gedichtenbundel voordragen.
Na afloop van het concert is er de mogelijkheid het bundeltje aan
te schaffen en door Huub Oosterhuis en Marten van Dijken te
laten signeren. De opbrengst van het boekje is bestemd voor de
gedupeerden van de aardbevingen in Groningen.
De toegang tot het concert is vrij. Er is een collecte bij de uitgang.
Let op de ongebruikelijke aanvangstijd; het programma begint om
16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open

Inloopmorgen en loket levensvragen
Op woensdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur kan iedereen in De
Fontein terecht om een kop koffie te drinken, een kaarsje aan te
steken, te luisteren naar orgelmuziek, te snuisteren in de
weggeefkast. Wie behoefte heeft aan een gesprek, vindt een
luisterend oor. Beurtelings zijn Marga Baas en Ruth Pruis
aanwezig.

Bijeenkomst voor vrijwilligers
Hoe zou De Fontein als geloofsgemeenschap en buurtkerk kunnen
bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers? Er wordt heel wat
werk verzet door een groot aantal mensen op allerlei gebied.
Dat is reden genoeg om de vrijwilligers eens te verwennen en een
gezellige avond te organiseren. Deze vrijwilligersavond vindt
plaats op donderdag 13 februari vanaf 18.00 uur in De Fontein.
Onderlinge ontmoeting, samen een hapje eten en met elkaar de
hersens laten kraken – dat zijn zo ongeveer de ingrediënten. In de
persoonlijke uitnodiging die de vrijwilligers ontvangen, staat hoe
zij zich voor deze avond kunnen opgeven.

Kunst in De Fontein met Abra Havinga
Van 8 januari tot 19 februari zijn er in De Fontein schilderingen te
zien van Abra Havinga; portretten, stillevens en landschappen.
Haar schilderingen in olieverf zijn realistisch, toch is het niet wat
het is. Er zit een laag onder, een verhaal achter. Haar verhaal.
Abra maakt ‘verbinding’ met wie of wat zij schildert als zij door
een onderwerp geraakt wordt.
Abra is ‘autodidact’, volgde wel langere of kortere
schildercursussen en heeft portret- en model geboetseerd. Sinds
drie jaar heeft zij schilderlessen bij klassiek schilder Dirk-Jan
Zetstra. Op woensdag 5 februari 2020 geeft Abra om 11 uur een
rondleiding bij haar werk.

Workshop Fotograferen in De Fontein met als thema:
boeken
Op zaterdag 25 januari is er weer een workshop Fotograferen in
de Fontein. Het thema is Boeken. Neem je favoriete boek,
stripboek, muziekboek, of wat dan ook mee en kijk bij de
workshop wat je ermee doet, wat je in beeld wilt brengen. Ga aan
de slag en laat je inspireren door anderen. Vooraf zal er een korte
inleiding op het thema worden gegeven.
De workshop is bestemd voor iedereen die plezier heeft in
fotograferen, en het maakt niet uit waar je mee fotografeert (je
mobiel, een kleinbeeldcamera of een spiegelreflex). Na afloop
bespreken we onze ervaringen en hoe en wanneer we onze foto’s
gaan exposeren.

Predikant De Fontein:
Kerkelijk medewerker:
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Marga Baas
Ruth Pruis
Graag inleveren voor:
Graag inleveren voor:

marga.baas@home.nl
tel. 050-5798508
evaruthpruis@gmail.com
tel. 06-17984737
zondag
12 januari 2020 de.fontein@home.nl
woensdag 15 januari 2020 jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info

